
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 

Data: 18 de setembre de 2014 

Núm.: 05/2014 

Horari: 9:30-11:00 

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  

Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa  

M. Elidia López, regidora 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 

Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  

Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip  

M. Teresa Salazar, Interventora 

Izaskun Cendegui, coordinadora 

Laura Casas, tècnica 

M. Àngel Benedicto, Secretària  

 

Excusen la seva absència, 

Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa  

Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 

 

ORDRE DEL DIA 

01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 2 de juny de 2014 

Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 2 de juny  de 2014 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 del 
nombre de nou que legalment el composen 

 

02.-. Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 2 de juny de 2014  a 17 de 

setembre de 2014. 

Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de pagaments 

de factures i despeses, així com del retorn de 1.239,42€ corresponent a la subvenció per la realització d’accions per 

l’ocupació amb entitats locals dins el marc del projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011 amb número d’expedient 

2010/TEBR/0003 (exercici 2011) 

S’adjunten com Annex I a l’acta. 

El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 

 



 

  

03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 de juny de 2014 i el 31 d’agost de 2014 

Per part de la coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre l’1 de juny de 2014 i el 31 d’agost de 2014. La 

relació de pagaments s’adjunta com Annex II 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  trimestre de 2014 ) 

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 30/09/2013 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 (3er trimestre 
de 2013). 
Així mateix s’adjunta (ANEX III) la justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, 

Assegurances i Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda 

 

05.- 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 (2on trimestre de 2014 ) 

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 30/09/2013 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 (3er trimestre 
de 2013). 
Així mateix s’adjunta (ANEX IV) la justificació que s’ha presentat el model a la Direcció General de Política, 

Assegurances i Tresor i al Ministerio de Economía y Hacienda 

 

06.- Estudi i aprovació, si escau, el Compte General del Pressupost Consolidat de la Mancomunitat corresponent a 

l’exercici econòmic de 2013 

 
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 2013, des del 2 al 18 de juny de 2014 (ambdós 
inclosos) als efectes de consulta i examen dels mateixos durant el termini de 15 dies hàbils. 
Atès que en sessió del 26 de juny de 2014 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. 162 
durant 15 dies hàbils i vuit dies més a partir de l’endemà de la publicació edictal, del 16 de juliol a l’11 d’agost de 2014, 
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 26 de juny de 2014. 
 
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 2013. 
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.- Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment de les obligacions trimestrals de 
subministre d’informació de la llei 2/2012 (2on trimestre) 
 
Per part de l’àrea d’Intervenció es dóna compte de l’informe sobre el compliment de les obligacions trimestrals 
de subministre d’informació de la llei 2/2012. 
S’adjunta com Annex V  a l’acta. 

El Ple resta assabentat. 
 

08.- Estudi i aprovació, si escau, de la sol·licitud de subvenció regulada per l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament 

local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. 

Per part de la Coordinació s’informa al Ple que s’ha obert la convocatoria de la sol·licitud de subvenció regulada per l’ordre 

EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als 

programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, i es proposa sol·licitar la subvenció 

desglossada segons el següent quadre: 

 

  Cost Brut Anual Subvenció sol·licitada Percentatge

30.154,76 € 24.123,81 € 80%  
  

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 la sol·licitud de subvenció regulada per l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2014 per un import de  
2. Notificar aquest acord als efectes adients al Servei d’Ocupació de Catalunya, la intervenció de la Mancomunitat i la 
Coordinació de la Mancomunitat. 
 
 



 

  

09.- 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” 2014 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 de les 
empreses i la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades.  
La Coordinació recolza la continuïtat en el suport d’aquest projecte. 
 
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”. 
 

10.- Donar compte de la resolució de la sol·licitud de subvenció de la Diputació de Tarragona per a la III Fira de producte 
local 
 
Per part de la Coordinació es comunica al Ple que la Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 247,53€ a la 
Mancomunitat per la realització d’accions de difusió del productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2014 per al 
desenvolupament de la III Fira de producte local de la MIDIT dels dies 4 i 5 de juliol de 2014.  
El Ple resta assabentat.  
 

11.- Donar compte de la III Fira de producte local dels dies 4 i 5 de juliol de 2014. 

Per part de la coordinació s’exposa l’avaluació de la III Fira de producte local. Per part de productors i elaboradors l’avaluació 

ha estat bona ja que es van vendre molts productes i es van realitzar 539 tasts de vi. Per part dels restauradors la nit de 

divendres va ser molt fluixa degut principalment a la coincidència d’actes, però va millorar a la sessió de dissabte.  

El dilluns 22 de setembre hi ha prevista una reunió del III Fòrum d’opinió on es farà una avaluació de la fira amb el sector 

privat.  

S’adjunta com Annex VI les despeses finals de la Fira. 

El Ple resta assabentat. 

 



 

  

12.- Donar compte del projecte de creació de producte turístic 

Per part de la Coordinació s’exposa que INSETUR està treballant per acabar de definir els 3 productes turístics del territori sota 

la marca “Terres de Mestral”. Està previst que abans de finalitzar l’any es puguin presentar, i de cara al 2015 treballar en el pla 

de comunicació corresponent. 

El Ple resta assabentat. 

 

13.- Donar compte del projecte d’Anàlisi del Pla Estratègic 

Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que l dia 8 d’octubre es fa la presentació/taller de l’informe previ de 

l’anàlisi de resultats del Pla Estratègic. En aquesta presentació es recolliran les opinions dels participants que 

s’incorporaran a l’informe final.  

El Ple resta assabentat. 

 

14.- Donar compte de l’edició, presentacions i promoció del llibre “La Cuina de les Terres de Mestral” 

Per part de Coordinació s’exposa al Ple els procés d’edició i presentació del llibre “La Cuina de les Terres de 

Mestral”, així com els exemplars que s’han regalat tant a les persones que han col·laborat de forma 

desinteressada en la seva edició, així com els exemplars que s’han fet arribar a les persones que n’han fet 

publicitat. També es comenta els punts de venda del llibre al territori i les presentacions fetes a l’Hospitalet de 

l’Infant, Tivissa i Pratdip. 

Es dóna un exemplar del llibre als membres del Ple. 

El Ple resta assabentat. 

 
15.- Altres assumptes 
 

A) Per part de la coordinació s’informa al Ple que l’Ajuntament de Móra la Nova, ha fet arribar la informació 

sobre els preus i condicions per participar com expositor a la 183a Fira de Móra la Nova del 23 al 26 d’octubre 

de 2014. Per part de l’Alcalde de Tivissa s’exposa que el nombre de públic que assisteix a la Fira és molt 

nombrós i és una oportunitat per donar a conèixer el territori.  

Per part de la Presidència es proposa l’assistència a la Fira per part de la Mancomunitat amb la col·laboració 

de les oficines de turisme dels tres municipis. 

 

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.- Participar com a expositor a la 183a Fira de Móra la Nova del 23 al 26 d’octubre de 2014. 

Segon.- Notificar aquest acord a la intervenció de la MIDIT i la Coordinació de la MIDIT. 



 

  

 

B) Per part de coordinació s’informa que els tres ajuntaments integrants de la Mancomunitat tenen una factura 

pendent de l’any 2011 corresponent a l’adquisició dels imans de Muntanya Endins a la Mancomunitat, i que el cost 

no s’ha abonat encara. Es faran arribar les factures als tres ajuntaments. 

El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

 

C) Per part d’Intervenció i Coordinació s’exposa al Ple que es fa ver l’ ingrés de la part que mancava abonar al 

CMCTUR i que aquest pagament ha estat retornat. Es va demanar per correu electrònic a l’administració de del 

CMCTUR sense obtenir resposta del motiu de la devolució.  

Per part de Presidència s’exposa que s’ha d’enviar un escrit al CMCTUR tant al Director General com al Director 

executiu exposant els fets.  

El Ple resta assabentat. 

 

 

16.- 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.  


