
 

  

Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 02 d’agost de 2013 
Núm.: 05/2013 
Horari: 9:00-10:35 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 
Alfons Garcia, President de la MIDIT  
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip  
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
M. Elidia López Redondo, regidora de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
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, 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
 
ORDRE DEL DIA 
01.- Donar compte del nomenament de la regidora M. Elidia López Redondo en substitució d’Àlex Marfull Blanch envers 
la representació del Municipi de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant a la Mancomunitat. 
Atès que el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant en data 11 de juliol de 2013 va prendre 
l’acord de nomenament de representant de la corporació als organismes: regidor vocal de la MIDIT, entre d’altres, i es 
proposa la Sra. M. Elidia López Redondo com a representant dels càrrecs de vocal al organisme abans esmentat en 
substitució del regidor difunt Àlex Marfull Blanch. 
Per part de la Presidència es dóna la benvinguda a la nova regidora como representant del municipi de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant en el si de la Mancomunitat  
 
El Ple resta assabentat. 
 
02.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 14 de juny de 2013. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 14 de juny 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 set membres assistents que 
representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT. 



 

  

 
03.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 14 de juny de 2013. 
Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 4/2013, 5/2013,  6/2013 i 7/2013 en relació 
als pagaments de despeses i factures dels mesos de juny i juliol. S’adjunten com Annex I d’aquesta acta. 
 
El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 
 
04.- 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 i 2on  trimestre de 2013 ). 
a) 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 l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen 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, és de 0,00 euros (primer trimestre de 2013). 
Així mateix s’adjunta (ANEX II) justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, Assegurances i 
Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
b) 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 30/06/2013 l’import de les obligacions pendents de pagament que incompleixen 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, és de 0,00 euros (segon trimestre de 2013). 
Així mateix s’adjunta (ANEX III) 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. 
 
05.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 de juny al 31 de juliol de 2013. 
Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre el 1 de juny de 2013 al 31 de juliol de 2013. La 
relació de pagaments s’adjunta com Annex IV d’aquesta acta. 
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 
 
06.- Estudi i aprovació, si escau, el Compte General del Pressupost Consolidat de la Mancomunitat corresponent a 
l’exercici econòmic de 2012. 
Atès que per la Intervenció de fons de la MIDIT, d’acord amb la normativa legal vigent va notificar a tots els membres del 
Ple que estaven a la seva disposició els comptes corresponents a l’exercici de 2012, des del 24 d’abril fins al 11de maig de 
2013 (ambdós inclosos) als efectes de consulta i examen dels mateixos durant el termini de 15 dies hàbils. 
Atès que en sessió del 17 de maig de 2013 es va reunir la Comissió de Comptes i va dictaminar favorablement els esmentats 
comptes.  
Atès que aquests comptes han estat sotmesos a exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 130 
durant 15 dies hàbils i vuit dies més a partir de l’endemà de la publicació edictal, del 06 de juny al 3 de juliol de 2013, 
ambdós inclosos.  



 

  

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap tipus de reclamació ni al·legació segons es desprèn de 
llibre-registre general d’entrada de documents de la MIDIT i certificat expedit per la Secretaria general de  la 
Mancomunitat. 
Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 
Llei 11/99 i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; article 101 del Decret-Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats Locals aprovat per Decret de 28 de novembre de 1986 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió de Comptes de la Mancomunitat del 17 de maig de 2013. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 
nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de la Mancomunitat corresponent a l’exercici de 2012. 
Segon.- Remetre la documentació que calgui a la Sindicatura de Comptes i a la resta d’administracions competents per raó 
de la matèria. 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Sindicatura de Comptes i la Intervenció de la MIDIT 
 
07.- Estudi i aprovació, de la signatura de la Carta de suport al Pla d’execució anual del projecte “Ribera d’Ebre VIVA”, en 
el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” 2013 i nomenament del personal tècnic de contacte per a participar en 
les activitats derivades del sistema de gestió del projecte. 
Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que des del projecte “Ribera d’Ebre Viva” en el marc dels projectes “Treball a les 7 
comarques” es demana el suport al Pla d’execució anual. L’objectiu principal del Pla d’execució anual és dinamitzar 
l’activitat econòmica i mantenir i crear ocupació a la comarca mitjançant l’execució d’actuacions consensuades derivades 
de la diagnosi de la situació socioeconòmica. Aquestes van dirigides concretament a millorar la competitivitat del sector 
agroalimentari, turístic i industrial, així com donar suport a aquelles persones amb dificultats  especials per incorporar-se  al 
món laboral per tal d’aconseguir un desenvolupament econòmic integrat del territori.  
La Coordinació recolza la continuïtat en el suport d’aquest projecte. 
L’Alcalde de l’Ajuntament de Tivissa, Jordi Jardí, pren la paraula i dona el seu recolzament a l’esmentat projecte i a la 
col·laboració des de la MIDIT, exposant el coneixement que te d’aquest com a President del Consell Comarcal de La Ribera 
d’Ebre. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 
nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Facultar al President de la MIDIT per la signatura de la carta de suport al projecte “Ribera d’Ebre Viva”. 
Segon.- Nomenar Izaskun Cendegui com personal tècnic de contacte per participar a les activitats derivades del projecte. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la coordinació de la MIDIT i fer arribar la carta de suport signada al projecte “Ribera d’Ebre 
Viva”. 
 
08.- Donar compte de la posada en marxa de la plataforma de producte local del territori de la MIDIT. 
Per part de la Coordinació s’explica al Ple de la MIDIT que el web de producte local està enllestit i es mostra al Ple el 
funcionament d’aquest. 
Des de la Coordinació es planteja fer-la pública als mitjans de comunicació a partir de setembre. 



 

  

Des de la Coordinació es planteja que l’empresa que la realitzat, Blau Advisors S.L. es faci càrrec del manteniment i gestió, 
ja que, per temps i el llenguatge informàtic que s’utilitza al gestor, el personal tècnic de la MIDIT no ho podrà fer.  
 
Atès que s’ha presentant el següent pressupost: 
 
- Blau Advisors S.L., pressupost per un import de 280,00€ sense IVA, per 7h anuals (Annex V) 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 
nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar adjudicar per contracte menor pel manteniment i gestió de la plataforma de productes locals a Blau 
Advisors S.L. per un import de 280,00€, IVA no inclòs. 
Segon.- Notificar aquest acord als efectes adients al adjudicatari, a la Intervenció de la MIDIT i a la coordinació de la MIDIT. 
 
09.- Donar compte de la II Fira Fruits de la Terra celebrada els dies 5 i 6 de juliol de 2013. 
Per part de la Coordinació es fa una valoració al Ple de la MIDIT de la II Fira Fruits de la Terra, econòmica provisional, 
impressions dels participants, impressions dels visitants, dades estretes (edats, residència, ...) dels visitants a la fira i dels 
punts detectats a millorar per la següent edició: incloure gastronomia, demostracions en directe, actuacions de música en 
directe per tots dos dies i un petit canvi en l’horari, retardar l’obertura a la fira 1 hora. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
10.- Donar compte de la posada en marxa del fòrum virtual del sector turístic i agroalimentari. 
Des de la Coordinació s’explica al Ple de la MIDIT que el Fòrum Virtual ja està en marxa, es mostra i s’explica que ja s’està 
utilitzant amb el CMCTUR, dins del projecte d’Innovadors 2013, per tal de tenir via directa amb els establiments turístics i 
agroalimentaris que estan participant en aquest. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
11.- Estudi i aprovació, si s’escau, del preu i  del programa de les III Jornades Tècniques MIDIT. 
Des de la Coordinació s’informa al Ple de la MIDIT en el punt que es troba l’organització de les III Jornades Tècniques que es 
portaran a terme el 4 d’octubre, que tots els ponents han confirmat la participació, que es farà un dinar a peu dret a un 
preu de 5€. 
Vist l’informe emès per la coordinadora del següent contingut:   
“Identificació de l’expedient: 
Informe relatiu als preus públics de les III Jornades Tècniques de la MIDIT que tindrà lloc el proper divendres  4 d’octubre a les 
9:00h a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant. 
  
Fets: 
1.- Atès que el 4 d’octubre es duran a terme les III Jornades Tècniques de la MIDIT 
  
2.- Atès que  s’ha d’establir els preus públics del dinar a peu dret que tindrà lloc  dins les  III Jornades Tècniques de la MIDIT a 
l’Hospitalet de l’Infant,  
  
Proposo  al plenari de la mancomunitat  



 

  

  
Que s’aprovi, si escau, el preu públic de 5€  pel dinar.” 
 
Atès el que disposen els articles 41 i següents, en especial l’article 47-2 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes Locals. 
  
El Ple de la Mancomunitat  per unanimitat dels set membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de 
nou que legalment el composen,  ACORDA: 
 1. Aprovar inicialment el preus públics relatius dinar de les III Jornades Tècniques de la MIDIT, d’acord amb l’informe transcrit. 
2. Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del següent a la publicació 
edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al tauler d’anuncis 
dels tres ajuntaments. Exhaurit l’esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, s’entendrà aprovat 
definitivament el nou preu públic sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra d’aquest. 
3. Contra la publicació de l’acord d’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 2 mesos comptats des de l’endemà 
de la publicació de l’aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 107.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de 
gener i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa de 13 de juliol de 1998. 
4. Notificar aquest acord als efectes adients a la intervenció de la Mancomunitat i a la Coordinació de la Mancomunitat. 

 
12.- Altres assumptes 
a) Per part de la Coordinació s’explica al Ple que per la formació que es durà a terme dins del marc del projecte de 
Innovadors 2013 es faran uns fulletons informatius. 
b) Per part de la Coordinació s’informa al Ple com va ser l’assistència al SIL i les seves impressions. 
c) Per part de la Coordinació i el President s’explica al Ple com va anar la reunió amb el Coordinador del Màster en Energia 
Nuclear de la UPC, Javier Dies. 
d) Per part de la Coordinació s’informa al Ple de l’estat de dos actuacions del Projecte Innovadors 2013, Serveis  i 
assistència tècnica per la creació d’un centre integral de formació professional en l’àmbit de l’eficiència energètica i les 
energies renovables al territori de la MIDIT i Serveis  i assistència tècnica per la transformació del producte local i derivats 
del territori de la MIDIT, i de la visita dels respectius tècnics al territori. 
 
13.- 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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