
 
Identificació de la sessió: 
Caràcter de la sessió: Ordinària, 1a convocatòria 
Data: 19 de desembre de 2014 
Núm.: 06/2014 
Horari: 9:00-10:00 
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  
M. Elidia López Redondo, regidora de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Miguel Ángel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
 Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Josep Maria Rovira, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
 Francesc Bellsolà, regidor de l’Ajuntament de Pratdip 
Izaskun Cendegui, Secretària per delegació del titular 
M.Teresa Salazar, Interventora  
Laura Casas, AODL 
Excusen la seva absència, 
 Jordi Jardí, Alcalde de l’Ajuntament de Tivissa 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
M. Àngel Benedicto, Secretària 
 
ORDRE DEL DIA 
01.- Lectura i aprovació de l’ acta corresponent al Ple celebrat el dia 18 de setembre de 2014. 
Atès que prèviament s’ha distribuït per correu l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 18 de setembre 
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 
que representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT. 
 
02.- Donar compte de les Resolucions de Presidència des de l’últim ple celebrat el dia 18 de setembre de 
2014 fins el 19 de desembre de 2014 
Per part de la Coordinació es dóna compte de les Resolucions de Presidència 19/2014, 20/2014, 21/2014, 
22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014 i 30/2014 en relació als pagaments 
de despeses, factures i nòmines dels mesos desetembre, octubre i novembre, així com del retorn de l’import 
no justificat de la subvenció d’innovadors 2010-2011 i de la tramesa d’informació al MINHAP. S’adjunten com 
Annex I d’aquesta acta. 
 
El Ple  de la MIDIT resta assabentat. 
 
03.- Donar compte dels pagaments efectuats entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 de novembre de 2014 
Per part de la Coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre l’ 1 de setembre de 2014 i el 30 de 
novembre de 2014. 
La relació de pagaments s’adjunta com Annex II d’aquesta acta. 
 
El Ple de la MIDIT resta assabentat. 

  



 
 
04.- Estudi i aprovació  inicial, si s’escau, del pressupost de la MIDIT per a l’exercici econòmic 2015. 
 
Atès que s´ha confeccionat la Memòria de Presidencia explicativa del contingut i de les principals modificacions 
que presenta el pressupost de 2015 en relació amb el del 2014 i que també s´ha elaborat la plantilla i relació de 
llocs de treball, l ’informe técnico-financer, l’informe d´estabilitat pressupostària i quantificació de la regla de la 
despesa, , l’estat de previsió de moviments i situació del deute, bases d´execució del Pressupost i altra 
documentació que consta a l´expedient per a l´exercici econòmic de 2015. 
 
Vista la Memòria de Presidència, que es transcriu literalment: 
 
“Normativa reguladora: article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i article 18.1 a del RD 500/1990. 
 
El President de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori dels Municipis de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip presenta la proposta del pressupost corresponent a l’any 2015 que conté, en resum, les 
característiques següents: 
 
ÀMBIT FORMAL 
 
Des del punt de vista formal, no hi ha grans novetats respecte al pressupost de l’any actual. Es manté el desenvolupament de la 
classificació per programes, per tal de que la informació pressupostària ofereixi  una clara informació sobre el destí funcional de 
les despeses de la Mancomunitat. 
 
Pel que fa a la classificació econòmica, s’ha fet una revisió per tal d’ajustar les despeses a l’estructura pressupostària que ve 
donada per l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, 
en redacció donada per l’Ordre HAP 419/2014, de 14 de març.  
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
 
En la configuració d’aquest projecte de pressupost es tenen en compte les limitacions fixades tant pel projecte de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2015, com per la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
L’estat de despeses, a partir dels resultats de l’execució pressupostària dels exercicis precedents, i en particular de l’exercici 
2015 i atenent al conjunt d’actuacions previstes per a l’exercici 2015 presenta aquest resum per capítols:  
 
 

Despeses Exercici 2015 

Capítol 1 81.552,00 

Capítol 2 38.089,00 

Capítol 3 2.250,00 

  



 
Capítol 4 0,00 

Capítol 6 19.481,00 

Capítol 7 0,00 

Capítol 9 120.000,00 

Total 261.372,00 
 
 
 

A) Despeses corrents: 
 
Respecte del Capítol 1 de personal, continua aplicant-se el principi de no increment retributiu en termes d’homogeneïtat per al 
personal al servei de l’Administració, atès el projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2015. Així, la previsió de despesa 
de capítol 1 per a l’any vinent no ofereix més canvis en relació amb la del Pressupost vigent que els ocasionats per la Disposició 
Addicional Desena del projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2015, que permet a les Administracions satisfer la 
quantia corresponent als 44 dies de paga extraordinària de desembre de 2012 que els treballadors no van cobrar en el seu dia. 
Aquest import s’ha fixat en 872,00 euros. 
  
 
El Capítol 2 de despeses es rebaixa considerablement, per tal d’ajustar-los a la despesa real executada i, sobre tot, al 
finançament que podrà obtenir la Mancomunitat provinent bàsicament de subvencions d’altres Administracions Públiques, que 
previsiblement es reduiran.   
 
S’han previst també les necessitats del pagament de la càrrega financera anual de l’entitat  derivats dels préstecs concertats. 
Les partides s’han previst en els imports que correspon segons els quadres vigents d’amortització i els tipus d’interès actuals.  
 
 
b) Despeses de capital: 
  
La inversió prevista al Capítol 6 és de 19.481,00 euros d’inversions immaterials, per la creació de la marca i web de la 
Mancomunitat. 
 
 
 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
L’estat dels ingressos consigna la globalitat dels previstos per finançar el volum de despesa pressupostada. Del conjunt 
pressupostat en resulten els següents percentatges de variació en comparació amb el pressupost inicial de l’exercici anterior: 
 

Ingressos Exercici 2015 

Capítol 1 0,00 

Capítol 2 0,00 

  



 
Capítol 3 2.000 

Capítol 4 244.710 

Capítol 5 14.662 

Capítol 6 0,00 

Capítol 7 0,00 

Capítol 9 0,00  

Total 261.372,00 
 
 
a) Recursos ordinaris: Es consignen aquells imports d’ingressos que es preveuen recaptar pels diferents preus públics 
que s’aprovin, d’acord amb la normativa vigent, així com les aportacions dels Ajuntaments que conformen la Mancomunitat, i 
altres subvencions i aportacions que es preveu siguin atorgades a la entitat. La previsió d’ingressos al Capítol 5 correspon a 
l’arrendament de la Nau. 
 
Amb aquest pressupost es pretén fer front a un exercici que, a pesar de les previsions optimistes, creiem que encara  es 
desenvoluparà en un marc econòmic de dificultats.” 

 
 
Vist el Projecte de Pressupost per a l’exercici 2015. 
 
Vist l’informe emès d’Intervenció, així com el de compliment dels objectius regulats per la LOEPSF. 

 
Atès el que disposen els articles 112 i 113 de la Llei 7/85, de  d´abril, reguladora de les bases del Règim Local i el 
que disposen els articles 162 i següents del Reial Decret-Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s´aprova el Text 
refòs de la Llei de les Hisendes Locals. 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de nou 
que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la Corporació per a l´exercici econòmic 
de 2015, restant fixades les despeses i ingressos en el termes que es desglosen en el següent resum per 
capítols:  
 
 

Despeses Exercici 2015 

Capítol 1 81.552,00 

Capítol 2 38.089,00 

Capítol 3 2.250,00 

Capítol 4 0,00 

  



 
Capítol 6 19.481,00 

Capítol 7 0,00 

Capítol 9 120.000,00 

Total 261.372,00 
 

Ingressos Exercici 2015 

Capítol 1 0,00 

Capítol 2 0,00 

Capítol 3 2.000 

Capítol 4 244.710 

Capítol 5 14.662 

Capítol 6 0,00 

Capítol 7 0,00 

Capítol 9 0,00  

Total 261.372,00 
 

 
 
Segon.-  Aprovar la documentació annexa al Pressupost d´acord amb el que disposa l´article 164, 165 i 166 del 
Reial Decret-Legislatiu 2/04, de 5 de febrer, pel que s´aprova el text refòs de la Llei d´Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball que integren la plantilla del personal adscrit a la Mancomunitat, 
en els termes fixats a l´article 283 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de 
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.  
 
Quart.-  Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l´endemà de la 
publicació edictal, d´aquestes aprovacions inicials, mitjançant anunci als taulers de la Corporació i al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona als efectes de presentació de reclamacions i/o al.legacions. 
 
Exhaurit el termini esmentat, sense haver-se interposat cap tipus de reclamació s´entendran aprovats els 
pressupostos definitivament sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la remissió d´una còpia a 
l´Administració Estatal i a la Delegació Territorial del Govern a Tarragona d´acord amb el que disposa l´article 
166 del Reial Decret-legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s´aprova el text refòs de la Llei de les Hisendes 
Locals. Així mateix es procedirà a la publicació de l´aprovació definitiva resumidament i per capítols dels 
diferents pressupostos  al Butlletí oficial de la província de Tarragona. 
 
Cinquè.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós davant de la Sala 
contencios-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, 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 públiques 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 les 
jurisdicció contencios-administrativa del 13 de juliol de 1998. 
 
Sisè.-  Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció municipal de fons. 
 
05.- Estudi i aprovació de la renovació del contracte laboral de Laura Casas Martínez 
 
Per part de Coordinació s’exposa que s’ha aprovat de forma favorable la sol·licitud de subvenció per la pròrroga de l’AODL de 
la MIDIT emmarcada a 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, amb 
número d’expedient E-002/14.  
Atès que s’ha concedit la subvenció sol·licitada es proposa doncs la renovació del contracte de la senyora Laura Casas Martínez 
com AODL de la Mancomunitat del 30 de desembre de 2014 al 29 de desembre de 2015.  

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 7 membres assistents que representen la majoria absoluta del nombre de nou 
que legalment el composen,  ACORDA: 
 
Primer.-Renovar el contracte laboral de la senyora Laura Casas Martínez com AODL de la MIDIT durant el període del 
30/12/2014 fins el 29/12/2015 en el marc de 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, amb número d’expedient E-002/14.  
Segon.- Notificar  d’aquesta contractació a la interessada , al Departament de Recursos Humans, al Servei 
d’Ocupació de Catalunya i la Coordinació de la MIDIT 
 
06.- Valoració del treball realitzat per INSETUR sobre la creació de producte turístic 
 
Per part de la Coordinació s’exposa al Ple que el passat d16 de desembre de 2014 es van presentar les 
conclusions del treball realitzat per Insetur- Universitat de Girona per la creació de producte turístic. Del treball 
se’n deriven tres productes: turisme actiu i esportiu, Turisme cultural i enogastronòmic i el tercer turisme 
nuclear. 
Per part de a regidora Elidia López, es comenta que el tercer producte no s’acaba de veure clar. El regidor 
Francesc Bellsolà també remarca que unir la paraula turisme amb nuclear farà més mal que bé, i que caldria 
canviar el nom. 
Des de la Coordinació s’exposa que de fet el nom més adequat seria turisme energètic o industrial, i que aquest 
producte està molt enfocat a un públic objectiu molt concret relacionat amb la formació. 
D’altra banda, de cara al 2015 està previst treballar en el pla de comunicació de la marca de Terres de Mestral.  
 
El Ple resta assabentat. 
 
07.- Propostes IV Fòrum d’Opinió del sector turístic i agroalimentari  

 
Per part de Coordinació s’exposa que el passat 18 de desembre es va celebrar l’últim Fòrum d’Opinió, i que per 
part del restauradors es va proposar el canvi d’ubicació de la Fira de producte local de la Plaça Catalunya al 
passeig marítim entre el port i la plaça Marina. Per part de membres del Ple es comenta que no és una ubicació 
adequada per les dates de la fira, i que més endavant es discutirà  la ubicació més adequada. 
També han sorgit les propostes de formació relacionades amb nocions bàsiques d’enologia i de coneixement de 
la informació que tenen les oficines de turisme, així com noves visites de  coneixement. 

  



 
 
El Ple resta assabentat 
 
08.- Informacions relacionades amb la nau. 
 
Per part de Coordinació s’exposa al Ple que una empresa del Polígon Les Tàpies està interessada en la nau de la 
Mancomunitat. Ja han fet una visita i els agradat força. Per part de la Coordinació s’ha preparat una proposta 
de lloguer per l’empresa, ja que estan en procés d’expansió, i és important que es puguin quedar al territori. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
09.- Altres assumptes 
 
Per part d’Intervenció s’explica al Ple que s’ha fet la consulta amb Hisenda relacionada amb l’IVA de les factures 
emeses pel CMCTUR i que no s’ha pogut abonar ja que el CMCTUR ho ha retornat. Per part d’Hisenda han 
respost que per part nostra no ens hem de preocupar, ja que el que emet la factura és qui té responsabilitat de 
fer-ne la declaració. 
 
El Ple resta assabentat. 
 
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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