
 

  

Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 17 de maig de 2013 
Núm.: 03/2013 
Horari: 09:15-10:30 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Alfons Garcia, President de la MIDIT  
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip  
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa  
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  
Izaskun Cendegui, coordinadora 
Laura Casas, tècnica 
M.Teresa Salazar, Interventora 
M. Àngel Benedicto, secretària 
 
Excusen la seva absència, 
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 
Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
 
ORDRE DEL DIA 
01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 04 d’abril de 2013. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 04 d’abril de 2013 per la 
Presidència és convida als membres a formular les observacions adients.  
No fent ús de la paraula cap membre, s’aprova l’esmentada acta per unanimitat dels cinc membres assistents que 
representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT. 
 
02.- Nomenament de la Sra. M. Teresa Salazar com a Interventora de la Mancomunitat.  
Per la Secretària es dóna compte de la publicació al BOE de 3 d´abril de 2013 núm 89 de la Resolució de 8 de marzo de 2013, de 
la  “Dirección General de la Función Pública”, per la que es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal on es nomena a M. Teresa Salazar González com a Interventora del Municipi de 
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant. 
  
Així mateix es dóna compte del Decret d´Alcaldia de 29 d’abril de 2013 del seu nomenament i de la seva tramesa a la Direcció 
General d´Administració Local. 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 29 d’abril de 2013 



 

  

 
Per Resolució de 8 de març de 2013, de la Direcció General de la Funció Pública, per la que es resol el concurs unitari 
de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, publicada en el Butlletí Oficial 
de l’Estat número 80, de 3 d’abril de 2013, es va aprovar adjudicar a la senyora María Teresa Salazar González la plaça 
d’intervenció de classe segona (categoria d’entrada), del grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari, 
reservada a funcionaris amb habilitació estatal. 
Vist l’article 21.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.i) del Decret-
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
diuen que correspon a l’Alcalde nomenament del personal de la Corporació. 
És procedent nomenar la senyora María Teresa Salazar González funcionària. 
 
Vist l’exposat, HE RESOLT  
 
Primer.- Nomenar funcionària amb efectes al dia 2 de maig de 2013 a la senyora María Teresa Salazar González com a 
interventora, escala d’habilitació de caràcter estatal, subescala intervenció-tesoreria, classe segona (categoria 
d’entrada), del grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, amb l’assignació 
dels complements retributius corresponents a aquest lloc de treball d’acord amb allò establert en la Relació de Llocs 
de Treball. 
Segon.- Donar-ne compte a la interessada, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 
al Departament de Secretaria general, al Departament de recursos humans i als representants del personal. 
 
Ho mana i signa l’Alcalde, davant meu la Secretària, que dóna fe. 
 
Donat que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant forma part de la Mancomunitat,  per la Presidència es comunica 
que Na M. Teresa Salazar, exercirà també les funcions d’intervenció de la Mancomunitat. 
 
El Ple de la Midit resta assabentat. 

 
 
03.-Donar compte de l’informe preceptiu d’Intervenció envers les mesures de lluita contra la morositat previstos a la 
Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre (1er trimestre de 2013 ) 
Per part de la interventora  s’informa que d’acord amb l’ article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, en 
data 31/03/2013 no existeixen obligacions pendents de pagament que incompleixin els terminis de l’article 216.4 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic ( primer 
trimestre de 20123). 
Així mateix s’adjunta (ANEX I) justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, Assegurances i Tresor i 
al Ministerio de Economía y Hacienda. 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 



 

  

04.- Donar compte dels pagaments efectuats del 1 al 30 d’abril de 2013 
Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 i 30 d’abril de 2013. La relació de pagaments 
s’adjunta com ANNEX II d’aquesta acta.  
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
05.- Estudi i aprovació inicial, si escau de la inscripció de fitxers de les dades de caràcter personal. 
Atès el que disposa la Llei orgànica 15 /1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal , Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la l'esmentada Llei orgànica , Llei 
32/2010, d'1 d'octubre, de l'autoritat catalana de protecció de dades 
  
Atès el que disposa l'article 70-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, 1782- del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , i l'article 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens locals i el que disposa la Llei 
30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa 
 
 El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 5 membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre 
de nou que legalment el composen,  ACORDA: 
  
Primer .- aprovar inicialment la creació dels següents fitxers de dades de caràcter personal a nivell municipal segons el següent 
desglòs  
a) clients 
b) personal propi i col·laboradors 
c) Proveïdors 
   
Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de 
l'endemà de la publicació edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i 
als taulers d'anuncis dels ajuntaments que integren la Mancomunitat. 
exhaurit el termini esmentat sense haver-se presentat cap tipus de reclamació i/o al·legació esdevindrà en definitiu sense 
necessitat d'ulterior acord, procedint-se a la publicació integra de la descripció dels fitxers.  
  
Tercer.- Contra la publicació de l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant de la sala 
contenciós-administrativa del tribunal superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà 
de la publicació de l'aprovació definitiva. 
  
Quart .- Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la Mancomunitat, recursos humans , departament 
d'informàtica i Estivill assessors i Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
 
06.- Donar compte de l’elaboració de l’informe d’avaluació de l’estabilitat pressupostària en relació al pressupost 
inicial per a l’exercici 2013 de la Mancomunitat i de la seva remissió al MINHAP  
Atès que en compliment de la Llei orgànica 2/2012 , de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat 
financera durant el desenvolupament de la gestió del pressupost de l'exercici econòmic de 2013  s'ha d'efectuar 
informe-avaluació del compliment d'aquest principi. 
  



 

  

Per la Intervenció de la Mancomunitat es dóna compte del compliment de l'objectiu del principi d'estabilitat 
pressupostària i  de  la regla de la despesa.  
Es dóna compte també de la remissió d'aquests informes d’ avaluació al Ministeri d'hisenda i administracions públiques 
i s’adjunta com Annex III a l’acta. 
  
 El Ple de la Mancomunitat resta assabentat. 
 
07.- Avaluació del seminari de lliçons apreses en diversificació econòmica del passat 18 d’abril 
Per part de la Coordinació es convida als membres del Ple a avaluar el seminari de diversificació econòmica. 
S’exposa per part dels membres que ha estat un seminari molt interessant i que ha aportat una nova visió pel procés de 
diversificació econòmica de la MIDIT. 
 
08.- Donar compte de les properes actuacions relacionades amb el turisme i la producció agroalimentària 
Per part de la Coordinació s’exposa que el dies 21 i 22 de maig s’ha organitzat una ruta amb bloggers convidats del món 
de la gastronomia, el turisme i el vi per donar a conèixer els productes locals i el territori de la MIDIT.  
També s’informa que el dia 27 de maig es fa la primera reunió del Fòrum d’opinió del sector turístic amb el sector privat 
per començar a impulsar i dinamitzar-lo. 
El Ple resta assabentat. 
 
09.- Donar compte de la convocatòria de la primera Taula de Treball del Fons d’Inversió Territorial 
Per part de de la Coordinació s’exposa que el proper 24 de maig es celebrarà la primera taula del Fons d’inversió 
territorial, on primer es presentaran experiències relacionades amb els Business Angels. 
El Ple resta assabentat 
 
10.- Donar compte de les actuacions desenvolupades conjuntament amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en el 
marc del programa Treball a les 7 comarques 
Per part de la Coordinació s’explica que en el marc del projecte Ribera d’Ebre Viva, conjuntament amb el Consell Comarcal de 
la Ribera, el Consorci de la Serra de Llaberia, l’Ajuntament de Tivissa i la MIDIT, s’està treballant en la creació de producte 
turístic conjunt. 
El Ple resta assabentat. 
 
11.- Altres assumptes. 
Per part de l’Ajuntament de Pratdip s’exposa que intentaran fer una aportació a la Mancomunitat a principis de juliol. 
Per part de la Coordinació s’exposa que s’ha rebut la invitació per participar a un Seminari els dies 6 i 7 de juny a Tremp en 
relació a les produccions agroalimentàries i que s’hi assistirà. 
10.- Precs i preguntes. 
No es fa ús d’aquest punt. 
 
I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a secretària, certifico.  
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