ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

PLE

Ordinària

Data

17 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 13:00 fins a les 14:00 hores

Lloc

Casa de la vila de l'Hospitalet de l'Infant

Presidida per

Alfons Garcia Rodríguez

Secretari

M.Àngel Benedicto Esclarín

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

35036938A

AMADEU PAUNÉ DEL CASTILLO

SÍ

40914565A

Alfons Garcia Rodríguez

SÍ

39864814H

Assumpció Castellví Auví

NO

39894186L

Izaskun Cendegui Jaques

SÍ

39855131H

Joan Maria Rovira Vernet

SÍ

39915093L

Josep Antoni Borràs Marco

NO

39892149Y

Laura Casas Martínez

SÍ

39845115F

M. LOURDES PENA PASCUAL

NO

17707176M

M.Àngel Benedicto Esclarín

SÍ

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA PLE

M.Àngel Benedicto Esclarín (1 de 1)
Secretària/Tresorera
Data Signatura: 23/02/2021
HASH: feec2a99892b417b9b1e886da54c0d6b

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

77835756F

MERITXELL MARGALEF CAVALLE

SÍ

39868808X

MONTSERRAT PERELLÓ MARGALEF

SÍ

39875804Z

Maria José Gómez Fernández

SÍ

29198530F

Vicente Vayá Morte

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

ACTA PLE

Excuses d'assistència presentades:
1. Assumpció Castellví Auví:
«Incompatibilitat horari»
1. Josep Antoni Borràs Marco:
«Incompatibilitat horària»
1. M. LOURDES PENA PASCUAL:
«Incompatibilitat horària»

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que prèviament s’han distribuït els esborranys de les actes
corresponents a la sessió del 28 de setembre de 2020, per la Presidència
es convida als membres a formular les observacions adients. No fent ús de
la paraula cap membre, s’aproven les esmentades actes per unanimitat
dels 6 membres assistents que representen la majoria absoluta, del
nombre de nou que legalment el composen el plenari de la MIDIT.
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Expedient 88/2020.Estudi i aprovació si escau del pressupost per a l'exercici 2021
Favorable

Tipus de votac
Unanimitat/Asse

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Per part de la Presidència de la MIDIT, s'ha elaborat el projecte de pressupost general per l’e
La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost.
La Presidència ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost així com encarregar a
l’emissió dels informes corresponents.
L’Àrea de Recursos Humans ha elaborat l'informe jurídic sobre la plantilla de personal corres
2021 que engloba els canvis respecte la plantilla del 2020 i en justifica els mateixos.
La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost integrat per:
- El de la pròpia Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori, d’aco
següent detall:
Capítols INGRESSOS

2021

Capítols DESPESA

2021
1

86.960,63 €

2

0,00 €

2

107.366,56 €

3

4.306,00 €

3

566,00 €

4

123.722,39 €

4

0,00 €

5

68.824,80 €

Despesa corrent

194.893,19 €

5

0,00 €

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

0,00 €

ACTA PLE

1

196.853,19 €

Fons contingència

6

0,00 €

6

1.960,00 €

7

0,00 €

7

0,00 €

Ingressos de capital

0,00 €

Despesa de capital

1.960,00 €

8

0,00 €

8

0,00 €

9

0,00 €

9

0,00 €

0,00 €

Despesa financera

0,00 €

196.853,19 €

TOTAL

196.853,19 €

Ingressos financers
TOTAL

0,00 €
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Ingressos corrents

La Presidència ha sol·licitat igualment, l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a
pressupost general de la corporació.
La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès:
X INFORME FAVORABLE
INFORME DESFAVORABLE
La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels principis que es
orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha emès:
X INFORME FAVORABLE
INFORME DESFAVORABLE

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regu
MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Codi Validació: YWTY9NCDZ3REEW45LGMTL9EGM | Verificació: https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 54

ACTA PLE

Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu presid
d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en re
vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys
l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en m
despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació
de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment d
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellac
pressupost.
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrga
d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre d
acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats me
d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a l’en
del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com
anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que so
pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president de l'e
pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentac
complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la co
del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no pot aprova
separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els anne
unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran form
municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb cap
o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i socie
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al pú
al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions. S’entendrà el pre
definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un me
les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al
d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la p
per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

ACTA PLE

També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada pu
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el press
corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que con
definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de l'aprovació del
hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord a
general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que e
caràcter general a la normativa de pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i cat
s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de respondre als princ
racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les
Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’ar
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d
locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de pers
les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrad
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s’integre
el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de
constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb
exigida per al seu ingrés.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels 6 membres assistents del nombre de nou qu
composen, ACORDA:

EQUILIBRI I ESTALVI NET DESPRÉS D'AMORTITZACIONS

Capítols
INGRESSOS

2021

Capítols
DESPESA

2021

1

0,00 €

1

86.960,63
€

2

0,00 €

2

107.366,56
€

3

4.306,00 €

3

566,00 €

4

123.722,39
€

4

0,00 €
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Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general i els seus annexos per a l’exercici 2021 d
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el seg

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

0,00 €

Ingressos corrents

196.853,19
€

Fons
contingència

0,00 €

6

0,00 €

6

1.960,00 €

7

0,00 €

7

0,00 €

Ingressos de
capital

0,00 €

Despesa de
capital

1.960,00 €

8

0,00 €

8

0,00 €

9

0,00 €

9

0,00 €

0,00 €

Despesa
financera

0,00 €

TOTAL

196.853,19
€

TOTAL

196.853,19
€

Ingressos no
financers (Capitols
1 a 7)

196.853,19

Ingressos financers

Despesa no
financera 196.853,19

1. Compliment de
no dèficit
pressupostari
(equilibri)

Total ingressos
- Total
0,00
despeses

2. Estalvi corrent
després
amortitzacions

Ingressos cap.
1 a 5 - CCEE QQUU Despeses cap.
1 a 5 - cap. 9

1.960,00

Import de capítol 9
que es finança
amb subvenció
(préstec pont)
3. Compliment
estalvi corrent
després
d'amortitzacions
ajustat

1.960,00

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
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5

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Despesa 194.893,19
corrent
€

ACTA PLE

5 68.824,80 €

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per la Mancomunitat, per import de 1
d’acord amb el següent detall:

219.772,3
1
0,00

-Despeses
finançades amb
fons d'altres
AAPP

67.965,87

- Despeses
finançades amb
RTDG

0,00

+/- Ajustos
segons SEC

0,00

Transferències
internes

0,00

Total despesa
computable
Taxa de
referència de
creixement del
PIB

151.806,4
4

2,8%

+/-Canvis
normatius que
suposin una
variació de la
recaptació
LÍMIT DE LA
REGLA DE LA
DESPESA 2019

156.057,0
2

Despeses no
financeres

218.079,9
0

-Interessos del
deute computats
al cap.3

0,00

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:
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-Interessos del
deute

202
0
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Despeses no
financeres

2019 al

ACTA PLE

Càlcul del
compliment regla
de la despesa del

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
-Despeses
finançades amb
fons finalistes
d'altres AAPP

78.661,89

- Despeses
finançades amb
RTDG

0,00

0,00

TOTAL DESPESA
COMPUTABLE
AL 2020

139.418,0
1

Es compleix amb
la regla de la
despesa

16.639,01

ACTA PLE

+/-Ajustos segons
SEC

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Transferències
internes

2020
Liquidació 1 a 7
Interessos (sense
comissions)
Suma de capítols 1 a 7 de
despeses
AJUSTOS Càlcul
despeses no financeres
segons el SEC
(-) Venda de
terrenys i altres inversions
reals

2021

122.834,89

196.853,19

0,00

0,00

122.834,89

196.853,19

-4.954,28

-35.339,62

0,00

0,00
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La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la
finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vincu
de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la “3a versió de la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilita
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la tax
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola (3%, per a l’exercici 2021) i, si s’e
els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de reca
per canvis normatius) i les obligacions reconegudes netes finançades amb el superàvit de l’
En el següent quadre es pot observar el detall dels càlculs a fi de comprovar si es compleix
la regla de la despesa.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
-

0,00
0,00

capital
(+/-) Assumpció i
cancel·lació de deutes

-

(+/-) Despeses
realitzades a l'exercici
pendents d'aplicar al
pressupost
(+/-) Pagaments a
socis privats realizats en
el marc de les
Associacions público
privades

0,00
-

-4.954,28

-

0,00

-

(+/-) Adquisicions
amb pagament aplaçat

0,00

(+/-) Arrendament
financer

0,00

0,00
0,00

-

-

(-) Mecanisme
extraordinari de pagament proveïdors 2012

-

(-) Inversions
realitzades per la
Corporació local per
compte d'una altra
Administració Pública (7)

-

(+) Préstecs

-

-35.339,62

(-) Grau d'execució
(+/-) Altres
(Especificar) (5)

-

(-) Despeses finançades
amb superàvit
Despeses no financeres
termes SEC excepte

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

(+) Aportacions de

0,00

0,00

117.880,61

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:
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(+/-) Execució
d'Avals

-

ACTA PLE

(+/-) Inversions
realitzades per compte de
la Corporació Local (6)

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
interessos del deute
(-) Pagaments per
transferències (i altres
operacions internes) a
altres entitats que integren
la Corporació Local (3)

Unió Europea

0,00

0,00

Estat

0,00

0,00

33.416,08

16.307,16

162,44

2.000,00

Altres
Administracions Públiques

0,00

0,00

(-) Transferèncias per
fons dels sistemes de
finançament (4)

0,00

Total de Despesa
computable de l'exercici

84.302,08

Variació PIB

86.831,15

Comunitat Autònoma
Diputacions

Modificacions normatives
Total despesa computable
REGLA DE LA DESPESA

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

-18.307,16

ACTA PLE

-33.578,53

0,00

143.206,41

0,00
86.831,15

Marge d'incompliment

-56.375,26
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(-) Despeses
finançades amb fons
finalistes procedents de la
Unió Europea o d'altres
Administracions públiques

Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de la MIDIT per l’any 2021, segons el doc
consta a l’expedient i que inclou les variacions respecte a l’any 2020 que s’indiquen a l’info
Departament de Recursos Humans que consta a l’expedient.
Quart.- Aprovar la distribució de les aportacions al pressupost de la Mancomunitat correspo
2021 i es distribueixen en les següents quantitats:
-Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 77.454,26€
-Ajuntament de Tivissa 19.142,50€
-Ajuntament de Pratdip 8.818,45€
Cinquè.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial d
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els i
presentar-hi reclamacions.
MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat
/Assentim
ent

Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals el crèdit consignat al pressupost resulta insuficient o no
ampliable, i atès que es disposa de la possibilitat de baixes de crèdits d'altres
aplicacions , per Provisió de Presidència es va incoar expedient per a la concessió
de suplement de crèdit finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions.
Amb data 6 de novembre de 2020, es va emetre Memòria de Presidència en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i
la seva justificació.
Amb data 3 de novembre de 2020, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Amb data 6 de novembre de 2020, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es
va informar favorablement a la proposta de Presidència i, amb data 6 de novembre
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Expedient 93/2020. Estudi i aprovació si escau de la modificació de
crèdit núm. 2/2020 amb la modalitat de suplement de crèdit
finançada mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions.

ACTA PLE

L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen recla
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es referei
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós ad
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
Sisè.- Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes d
escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els termes que es
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reg
hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum de
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós adm
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el term
comptar del dia següent de la última publicació.
Setè.- Notificar aquest acord a la Intervenció de la Mancomunitat, els ajuntaments de vande
de l'Infant, Tivissa, Pratdip i la Coordinació de la MIDIT.

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions., com segueix a continuació :
Suplements en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits
inicials

Suplement de Crèdits
crèdit
finals
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de 2020, es va elaborar Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la
Unió Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i
en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple de la Mancomunitat per unanimitat dels 6 membres assistents que
representen la majoria absoluta del nombre de nou que legalment el composen,

ACTA PLE

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

35900

ALTRES
DESPESES
FINANCERES

92,32€

350,00€

442,32€

TOTAL

92,32€

350,00€

442,32€

Aplicació
Progr.

Econòmica

920

62502

Descripció

Crèdits
inicials

Baixes
o Crèdits
anul·lacions
finals

INVERSIONS
MOBILIARI
OFICINA

1.210,00€

350,00€

860,00€

TOTAL

1.210,00€

350,00€

860,00€

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos., que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butllet
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Tercer.- Notificar aquest a cord a la Intervenció de la MIDIT i la Coordinació.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
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ACTA PLE

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

920

Econòmica
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Progr.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Expedient 51/2020. Donar compte de l'informe trimestral
d'execució del pressupost 2020 corresponent al 3er trimestre

Expedient 92/2020. Donar compte de la presentació de l'informe
de morositat i període mig de pagament del 3er trimestre de 2020
Per part de l’àrea d’Intervenció 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 30/09/2020 no existeixen
obligacions pendents de pagament que incompleixen els terminis de
l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, que aprova el text refós de la llei de contractes del
sector públic.
Pel que fa al Període Mig de Pagament de factures aquesta Mancomunitat
ha resolt amb 19,21 dies.
Així mateix s’adjunta (ANNEX I) la 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.
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Per part de la Intervenció s'informa al Ple que s'ha remés al Minsiterio de
Hacienda la informació relativa al cost efectiu dels serveis de la
Mancomunitat.
El Ple resta assabentat

ACTA PLE

Expedient 91/2020. Donar compte del Cost Efectiu dels Serveis
Públics (CESEL)

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Per part de la Intervenció s'informa al Ple que s'ha remés al Ministerio de
Hacienda la informació relativa a la liquidació trimestral del pressupost
corresponent al 3er trimestre de 2020
El Ple resta assabentat

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Donar compte dels pagaments realitzats entre el 26 de setembre i
el 16 de novembre de 2020
Per part de la Coordinació es comuniquen els pagaments efectuats entre
entre el 26 de setembre i el 16 de novembre de 2020
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Per part de la Coordinació es dona compte al ple de les resolucions 73 a 85
de 2020 corresponents als pagaments de nòmines i seguretat social dels
mesos de setembre i octubre de 2020, així com el pagamanet de factures
del mes de setembre i octubre. També corresponen a propostes de
despesa, la signatura de la carta de suport al projecte Ribera d'Ebre
Viva, l'inici de l'expedient de pressupost pera l'exercici 2021, aprovar el
cost efectiu dels serveis de l'exercici 2020, la proposta d'aprovació del
pressupost de l'exercici 2021, l'aprovació de les línies fonamentals del
pressupost 2021 i la convocatòria del Ple de data 17 de novembre de
2020. S'adjunten com ANNEX II a l'acta.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

ACTA PLE

Donar compte de les resolucions de presidència entre el 26 de
setembre i el 16 de novembre de 2020

Per part de la Coordinació s'exposa al Ple les activitats dutes a terme des
del 26 de setembre.
- Turisme: S'han portat a terme les enquestes al sector turístic per a la
definició del model de desenvolupament turístic. Actualment s'estan
portant a terme entrevistes en profunditat a persones del sector públic i
privat. Es preveu poder fer la presentació de resultats i escenaris durant el
mes de desembre de forma presencial. Posteriorment, i amb l'escenari
triat, es duran a terme els seminaris de formació corresponents.
- Pla Estratègic: Es va dur a terme el 8 d'octubre una segona sessió del Pla
Estratègic en format videoconferència. La sessió no va funcionar bé, ja que
les persones participants no s'hi van connectar. Per aquest motiu, les
sessions de treball es mantindran en espera fins que e spuguin reprendre
amb seguretat en format presencial. Paral·lelament, es realitzen els
informes trimestrals de l'evolució del mercat de treball del territori.
- Educació i empresa: Es manté el contacte amb l'instiut Berenguer
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Donar compte de les activitats dutes a terme del 26 de setembre
fins a l'actualitat

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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Per part d ela Coordinació s'explica al Ple les activitats dutes a terme per
les persones representants tècniques dels serveis locals d'ocupació de
Catalunya. El 9 d'octubre e sva fer una trobada a Reus on es va fer la
proposta de rpesposta al SOC per als Espais Tècnics de Cooperació i un
maniferst de suport al paper clau de les entitats locals per a l'ocupació i el
desenvolupament local dels territoris.
La resposta al SOC es va enviar el dia 30 d'octubre i es va rebre la
resposta per part seva en data 11 de novembre. La resposta no ha estat
positiva, i emplacen a col·laborar en el marc de la seva proposta única i
exclusivament.
També s'ha participat en les sessions participatibes de l'elaboració de
l'Estratègia Catalana d'Ocupació que porta a terme el SOC.
S'adjunta com Annex III la proposta enviada al SOC.

ACTA PLE

Donar compte de la xarxa dels Serveis Locals d'Ocupació i
Desenvolupament local

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

d'Entença i es preveu reformular o repalnificar les activiutats previstes.
Pel que fa a la subvenció per a projectes innovadors i epxerimentals 20192020, es preveu que al mes de gener es pugui demanar una ampliació del
període d'execució de 6 mesos per a poder dur a terme totes les activitats
previstes.
- Producte local: S'estan treballant en les càpsules de promoció del
producte local. Es preveu que abans de Nadal es pugui finalitzar la seva
realització i poder fer-ne campanya. Es disposa de vídeos de 2 minuts i
vídeos de 30 segons per a les xarxes. Es farà arribar un enllaç per a que
els membres del ple puguin visualitzar els vídeos sobre el vi i les
agrobotigues que ja estan finalitzats.
El Ple de la MIDIT resta assabentat.

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori
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ACTA PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Expediente n.º: 51/2020
Informe de Intervención
Procedimiento: Informe sobre la ejecución trimestral del Presupuesto
Asunto: Informe ejecución trimestral - 3er trimestre 2020
Naturaleza del informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [x] Definitivo
Documento firmado por: El Interventor

INFORME INTERVENCIÓN Nº 639/2020 INFORME EJECUCIÓN 3er
TRIMESTRE 2020 –MIDIT.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Orden
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emito el siguiente informe,

PRIMERO. La Corporación Local tiene que comunicar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, (en adelante, MINHAP) antes del último día
del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año la siguiente
información:

ACTA PLE

INFORME

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

subjetivo de aplicación de la Orden, que integran la Corporación Local, de acuerdo
con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC):
a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública:



Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio 2020 o,
en su caso, del prorrogado hasta la aprobación del Presupuesto y
detalle de ejecución al final del trimestre vencido.



Situación del remanente de Tesorería.



Calendario y presupuesto de Tesorería.



Detalle de las operaciones de deuda viva y vencimiento mensual
previsto en próximo trimestre.



Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años.
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1. De cada una de las entidades, comprendidas en el artículo 2.1 del ámbito

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION/INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO



Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información
requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden).



Información

que

permita

relacionar

el

saldo

resultante

de

ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de
acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).


Actualización del informe de la intervención del cumplimiento del
objetivo estabilidad financiera (deuda pública).

2. Actualización del Informe de la Intervención local de cumplimiento de los
Públicas (Corporación Local de acuerdo con la delimitación SEC).



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.



Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

ACTA PLE

SEGUNDO. Legislación aplicable:

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

objetivos de estabilidad para el grupo de entidades Sector Administraciones

TERCERO. Se ha cumplido la obligación de remisión telemática de la
información requerida, dentro de los plazos establecidos para ello.

CUARTO. Aspectos más significativos:

Pág. 2 de 8
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Financiera.
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Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

ACTA PLE

- F.1.1.9 Calendario, presupuesto de tesoreria

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

- F.1.1.8 Remanente de TesorerÍa
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ACTA PLE

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION/INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
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Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

ACTA PLE

- F.3.2 Informe actualizado
de Evaluación - Resultado
Estabilidad Pressupostària
Grupo Administración
Pública y valoración del
cumplimento de la regla
del gasto.

- Resum de l'anàlisi d'estabilitat pressupostària amb les dades i els ajustos realitzats a l’aprovació del Pressupost Municipal 2020:
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Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

ACTA PLE

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION/INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
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Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

ACTA PLE

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION/INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

Pág. 7 de 8

contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y que suponen que en el Presupuesto de las Entidades que
forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

a) Se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria.

ACTA PLE

resulta el siguiente Informe de Evaluación de cumplimiento de los objetivos que

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

QUINTO. De los datos de ejecución del presupuesto al final del tercer trimestre ,

SEXTO. De este Informe de evaluación debe tener conocimiento el Pleno de
esta Corporación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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b) No se cumplen los objetivos de regla del gasto.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 29 de setembre de 2020
Vista la nòmina corresponent al mes setembre de 2020, degudament desglossada per treballadors i
conceptes, i que ascendeix a un import líquid de 3.515,64 euros.
Vist l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix a un import de
1.686,22 euros

Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i l’import líquid de la transferència als beneficiaris
que se’n deriva per valor de tres mil cinc-cents quinze amb seixanta-quatre euros al mes setembre
de 2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar per aprovat l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix
a mil sis-cents vuitanta-sis amb vint-i-dos euros corresponent al mes de setembre de 2020 d’acord
amb el detall annex.
Tercer.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

ACTA PLE

HE RESOLT,

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020, preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 6 d’octubre de 2020

RESOLC:
Primer.- Reconèixer i liquidar les obligacions derivades dels compromisos despeses adquirits, que
consten a la relació número 2020.0000002F corresponent al mes de setembre de 2020, que s’inicia
per assentament núm. 2020.0000022 d’import 119,88€ i finalitza per l’assentament 2020.0000025
d’import 544,50€ i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un total de 1.774,38
€.
Segon.- Ordenar el pagament de la relació esmentada, que consta a l’expedient com a Annex 1,i
que ascendeix a un total de mil set-cents setanta-quatre amb trenta-vuit euros

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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És pels motius anteriorment exposats que,

ACTA PLE

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Vista la relació de factures amb número 2020.0000002F corresponent al mes de setembre de
2020, que s’inicia per assentament núm. 2020.0000022 d’import 119,88€ i finalitza per
l’assentament 2020.0000025 d’import 544,50€ i que consta a l’expedient com a Annex 1, i que
ascendeix a un total de 1.774,38 €.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 6 d’octubre de 2020

Vist l’informe 2020-0036 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 5 d’octubre de 2020
que es transcriu literalment:

Exercici Econòmic

2020

Número d’Expedient

86/2020

Data de sol·licitud

02/10/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA i es
realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT té el servei de correu electrònic mitjançant Google APPS for Business que inclou
el correu electrònic i totes les aplicacions bàsiques associades
Atès que el servei de correu electrònic i aplicacions bàsiques és fonamental per al
desenvolupament de les funcions de la Mancomunitat

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

MOIXO ENGINYERIA INFORMATICA SL

B65606501

120,00€+ IVA (21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

02/10/2020

1/920/21600/01

MANTENIMENT EQUIPS
PROCESSOS INFORMACIÓ

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

120€

21%

145,20€

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
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FITXA PROPOSTA FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT COMPTABLE AD, PER A
DESPESES INFERIORS A 5.000 €, IVA
EXCLÒS

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

“

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

120,00€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

145,20€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta àrea sota el meu
càrrec a disposició d’intervenció.
INFORME DEL SERVEI GESTOR
D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se,
mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les són
necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense
perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l´habilitació
professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta relació:
D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte del contracte per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:
1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa també suposaria
fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes menors que individual o
conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es
tracti de contractes de subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit és
d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la
normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, es fa constar, que el
contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la
data d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.
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TERCER/CONTRACTISTA

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

3

Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el contracte
menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici de què hagi d'existir el
corresponent projecte quan normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es
refereix l'article 235 de la citada Llei.
I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.
És pels motius anteriorment exposats que,

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Presidència”

ACTA PLE

Coordinació

Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a l’empresa Moixó
Enginyeria Informàtica SL amb NIF B65606501 per un import amb IVA inclòs de 145,20€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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RESOLC:

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 14 d’octubre de 2020

Vist l’informe 2020-0035 de la Coordinació de data 14 d’octubre de 2020 que es transcriu
literalment:
“INFORME DE LA COORDINACIÓ
Núm. d’expedient: 87/2020

Atès que en data 13 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va fer
arribar la petició per correu electrònic de suport al PLA D’EXECUCIÓ ANUAL del Projecte
“Ribera d’Ebre VIVA”, per a la realització del qual el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
presenta una sol·licitud de subvenció davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC), en el marc de Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri
territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques 2020.
Atès que la Mancomunitat manté relacions de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per al desenvolupament local del territori.
Atès que aquesta col·laboració estable és fonamental per al desenvolupament d’ambdós
territoris.
Atès que la Mancomunitat està integrada pel municipi de Tivissa que forma part de la
comarca de la Ribera d’Ebre.

PROPOSTA
Primer.- Per l’exposat anteriorment es proposa la signatura de la carta esmentada per part
del President de la Mancomunitat.

Tivissa, a data de la signatura
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Antecedents

ACTA PLE

Motiu: Signatura de la carta de suport al PLA D’EXECUCIÓ ANUAL del Projecte “Ribera
d’Ebre VIVA”, per a la realització del qual el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta
una sol·licitud de subvenció davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el
marc de Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i
econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques 2020.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Data: 14/10/2020

Izaskun Cendegui Jaques
Coordinadora
Document signat electrònicament al marge”

És pels motius anteriorment exposats que,

Primer.- Aprovar la signatura de carta dirigida al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per
a donar suport al PLA D’EXECUCIÓ ANUAL del Projecte “Ribera d’Ebre VIVA”, per a la
realització del qual el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta una sol·licitud de
subvenció davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc de
Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic:
Projecte Treball a les 7 comarques 2020 part del President de la Mancomunitat.
Segon.- Donar-ne compte al proper ple de la Mancomunitat

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President

Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Tercer.- Notificar a la Coordinació de la Mancomunitat.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

RESOLC:

Codi Validació: YWTY9NCDZ3REEW45LGMTL9EGM
4LEKMLNDWWFFGJ3PRC3D4RQMH || Verificació:
Verificació: https://midit2020.eadministracio.cat/
https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32
2 de
de254

Document signat electrònicament al marge

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 16 d’octubre de 2020

FETS
L'art 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de les bases de règim local (LBRL), preveu que les entitats locals han
d'aprovar anualment un pressupost únic que constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions, que, com a màxim, pot reconèixer, i dels drets amb venciment o que es preveu realitzar durant el
corresponent exercici econòmic.
El pressupost coincideix amb l'any natural i està integrat pel de la pròpia entitat i la de tots els organismes i
empreses locals amb personalitat jurídica pròpia dependents d'aquesta.
El pressupost general de la MIDIT estarà format pel pressupostos de la pròpia Mancomunitat.

RESOLC

Segon.- Encarregar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
l'elaboració de la plantilla de personal per aquest ens local que es traslladarà a l'Intervenció Municipal per la
confecció del pressupost - Annex de personal.
Tercer.- Encarregar a la Intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris que integren el pressupost
general de la Corporació de conformitat amb Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix
la interposició de cap tipus de recurs.

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Primer.- Iniciar l’expedient d'elaboració del pressupost general de la Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori per l'exercici 2021
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L'art. 168 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 (TRLRHL), el pressupost de l'entitat local serà format pel seu president.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

FONAMENTS JURÍDICS

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 22 d’octubre de 2020

RESOLC:
Primer.- Reconèixer i liquidar les obligacions derivades dels compromisos despeses adquirits, que
consten a la relació número 2020.0000003F corresponent al mes d’octubre de 2020, que s’inicia
per assentament núm. 2020.0000026 d’import 145,20€ i finalitza pel mateix i que consta a
l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un total de 145,20€
Segon.- Ordenar el pagament de la relació esmentada, que consta a l’expedient com a Annex 1,i
que ascendeix a un total de cent quaranta-cinc amb vint euros

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

És pels motius anteriorment exposats que,
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Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Vista la relació de factures amb número 2020.0000003F corresponent al mes d’octubre de 2020,
que s’inicia per assentament núm. 2020.0000026 d’import 145,20€ i finalitza pel mateix i que
consta a l’expedient com a Annex 1, i que ascendeix a un total de 145,20€.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Tivissa, 30 d’octubre de 2020
ANTECEDENTS
1. La Mancomunitat va aprovar la liquidació de l’exercici 2019 en data 05/03/2020.
2. La Mancomunitat no presta serveis de caire obligatori segons normativa vigent, ja que, aquests són
competència dels ajuntaments que la constitueixen (Ajuntaments de Pratdip, Tivissa i Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant). Cal esmentar que la Mancomunitat segons la seva naturalesa, organitza esdeveniments per
promocionar el territori com es la fira «Fruits de la Terra» però a efectes del càlcul del cost efectiu dels serveis no
es tindrà en compte

3. La Resolució de 23 de juny de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local especifica les
unitats físiques de referència de cada servei.

RESOLC
Primer.- Aprovar el cost efectiu dels serveis que presta la Mancomunitat.
Segon.- Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els costos efectius dels serveis anteriorment
referenciats.

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe
El President
Alfons Garcia Rodríguez

Document signat electrònicament al marge

La Secretària
Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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2. L’Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre estableix els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis que
presten les entitats locals.

ACTA PLE

1. L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local estableix que totes les
entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten.
També disposa que es comunicaran els costos efectius de cada servei al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per a la seva publicació.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

FONAMENTS DE DRET

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 28 d’octubre de 2020
Vista la nòmina corresponent al mes d’octubre de 2020, degudament desglossada per treballadors i
conceptes, i que ascendeix a un import líquid de 3.515,64 euros.
Vist l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix a un import de
1.686,22 euros

Vist l’exposat,

Primer.- Donar per aprovat el resum de nòmina i l’import líquid de la transferència als beneficiaris
que se’n deriva per valor de tres mil cinc-cents quinze amb seixanta-quatre euros al mes d’octubre
de 2020 d’acord amb el detall annex.
Segon.- Donar per aprovat l’import corresponent a la Seguretat Social de l’empresa i que ascendeix
a mil sis-cents vuitanta-sis amb vint-i-dos euros corresponent al mes d’octubre de 2020 d’acord
amb el detall annex.
Tercer.- Donar-ne compte al departament de serveis econòmics.

ACTA PLE

HE RESOLT,

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Atès que la base 20ª i 24ª de les Bases d’execució del pressupost per al 2020, preveu que
l’aprovació de la nòmina mensual del personal al servei de la Mancomunitat correspon a la
Presidència.

El President

Alfons Garcia Rodríguez
Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 6 de novembre de 2020

Vist l’informe 2020-0037 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data
6 de novembre de 2020 que es transcriu literalment:

Exercici Econòmic

2020

Número d’Expedient

97/2020

Data de sol·licitud

5/11/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT requereix dels certificats digitals expedits pel Consorci de
l’Adminsitració Oberta de Catalunya (AOC) per dur a terme les gestions necessaries de
l’adminsitració digital. Atès que s’ha de renovar el certificat i segell d’òrgan de la
Mancomunitat.

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

Consorci Administració Oberta de
Catalunya

Q0801175A

130,12€+ IVA (21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

04/11/2020

1/920/21600/01

MANTENIMENT EQUIPS
PROCESSOS INFORMACIÓ

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

130,12€

21%

157,45€

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

TERCER/CONTRACTISTA

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
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FITXA PROPOSTA
FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT
COMPTABLE AD, PER
A DESPESES
INFERIORS A 5.000 €,
IVA EXCLÒS

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

«

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

130,12€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

157,45€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines
d’aquesta àrea sota el meu càrrec a disposició d’intervenció.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

3

DATA PRESSUPOST

D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior
a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti
de contractes de subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en
l'article 229 en relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i
amb l´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en
aquesta relació:
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INFORME DEL SERVEI GESTOR

I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.
Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Coordinació

Presidència”

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, així com l’article 129 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, en relació amb l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i
186 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, els articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, en el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost
de les obres, sense perjudici de què hagi d'existir el corresponent projecte quan
normes especifiques així ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article
118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà
igualment de sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la
citada Llei.
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1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual
cosa també suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros,
quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març
de 2018, aquest òrgan gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la
despesa i la present relació de contractes compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s
´estableix per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe
42/2017, de 2 de març de 2018, es fa constar, que el contractista no ha subscrit cap
contracte, QUALITATIVAMENT EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la data
d'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al
mateix objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

ACTA PLE

D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant
l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
Així, es DECLARA:

pressupostos, establint que en les fases de reconeixement i liquidació
d’obligacions i ordenació de pagament és el President l’òrgan competent.

És pels motius anteriorment exposats que,

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a
Consorci Administració Oberta de Catalunya amb NIF Q0801175A per un import amb
IVA inclòs de 157,45€

Alfons Garcia Rodríguez

Document signat electrònicament al marge

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

El President
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Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als
adjudicataris

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 6 de novembre de 2020

Vist l’informe 2020-0038 de proposta de despesa inferior a 5.000,00€, de data 6 de
novembre de 2020 que es transcriu literalment:

Exercici Econòmic

2020

Número d’Expedient

98/2020

Data de sol·licitud

5/11/2020

Unitat Sol·licitant

Coordinació

Es demana que la següent proposta de despesa es procedeixi a aprovar per RESOLUCIÓ DE
PRESIDÈNCIA i es realitzi per intervenció el document comptable AD.
1

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT
Atès que la MIDIT requereix dels certificats digitals expedits pel Consorci de
l’Adminsitració Oberta de Catalunya (AOC) per dur a terme les gestions necessaries de
l’adminsitració digital. Atès que s’ha de renovar el certificat del personal tècnic de la
Mancomunitat.

2

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

Consorci Administració Oberta de
Catalunya

Q0801175A

49,40€+ IVA (21%)

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

04/11/2020

1/920/21600/01

MANTENIMENT EQUIPS
PROCESSOS INFORMACIÓ

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

49,40€

21%

59,77€

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ DE

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

Per part de la Unitat gestora de la Mancomunitat es manifesta que EXISTEIX CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA en les aplicacions detallades.
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FITXA PROPOSTA
FORMALITZACIÓ DE
DOCUMENT COMPTABLE
AD, PER A DESPESES
INFERIORS A 5.000 €, IVA
EXCLÒS

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

«

PRESSUPOSTÀRIA

L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

I.V.A.

TOTAL DESPESA

TERCER/CONTRACTISTA

N.I.F. / C.I.F.

PRESSUPOST

DATA PRESSUPOST

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ DE
L’APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

BASE IMPOSABLE

I.V.A.

TOTAL DESPESA

BASE IMPOSABLE

TOTAL DESPESA (BASE IMPOSABLE)

49,40€

TOTAL DESPESA (I.V.A inclòs)

59,77€

FAIG CONSTAR que els originals de pressupost demanat es troben a les oficines d’aquesta
àrea sota el meu càrrec a disposició d’intervenció.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

PER ADQUIRIR/MOTIVAR NECESSITAT

ACTA PLE

3

D'acord amb l'article 28 de la LCSP, la naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se, mitjançant el contracte de referència, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les són necessàries i les enumerades anteriorment.
Segons disposa l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000
euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de
subministrament o de serveis, sense perjudici del que es disposa en l'article 229 en relació
amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en
l'àmbit estatal.
Els contractistes, compresos en aquest expedient, compten amb capacitat d’obrar i amb l
´habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
INFORME
Primer.- Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes, compresos en aquesta
relació:
D' acord amb l'article 118.3 de la LCSP, l'òrgan gestor justifica que no s'està alterant l'objecte
del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. Així, es DECLARA:
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INFORME DEL SERVEI GESTOR

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: (En cas d'obres)
En virtut de l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, en el contracte menor d´obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres,
sense perjudici de què hagi d'existir el corresponent projecte quan normes especifiques així
ho requereixin.
Quan el treball afecti a l'estabilitat o estanquitat de l'obra, segons disposa l'article 118.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, haurà igualment de
sol·licitar-se l'informe de supervisió a què es refereix l'article 235 de la citada Llei.

ACTA PLE

1. Que no s'està fraccionant irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o
la publicitat que li correspondria.
2. Que no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor, la qual cosa
també suposaria fraccionament irregular.
3. Que els contractistes, compresos en aquesta relació, no han subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de
serveis.
4. Quant al límit temporal, de conformitat amb el que s'estableix per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de 2018, aquest
òrgan gestor, entén que el límit és d'un any des de l'aprovació de la despesa i la present
relació de contractes compleix el que disposa la normativa.
5. En relació amb l'àmbit material de la limitació de conformitat amb el que s´estableix per la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, Informe 42/2017, de 2 de març de
2018, es fa constar, que el contractista no ha subscrit cap contracte, QUALITATIVAMENT
EQUIVALENT, en el termini d'un any abans de la data d'aprovació de la despesa per l'òrgan
competent.
Per qualitativament equivalent, s´entén efectuar la mateixa prestació respecte al mateix
objecte.
6. Que pel que fa al pagament no s´ha utilitzat el sistema de bestretes de caixa fixa.

Tivissa, document signat electrònicament al marge.

Coordinació

Presidència”

Vist el que disposa l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, així com l’article 129 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, en
relació amb l’article 53 de la mateixa norma i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, els articles 185 i 186 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els
articles 58 a 66 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, establint que en les fases de
reconeixement i liquidació d’obligacions i ordenació de pagament és el President
l’òrgan competent.

És pels motius anteriorment exposats que,
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I perquè així consti, s'expedeix aquest informe, en el lloc i data assenyalats.

RESOLC:
Primer.- Aprovar la proposta de despesa dels següents proveïdors corresponent a
Consorci Administració Oberta de Catalunya amb NIF Q0801175A per un import
amb IVA inclòs de 59,77€
Segon.- Notificar a la Intervenció de la Mancomunitat, la Coordinació i als
adjudicataris
Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

Document signat electrònicament al marge

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària
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El President

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

Resolució

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

PLE

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

Tipus de
convocatòria

Ordinària

Data i hora

17 / de novembre / 2020 a les 13:00

Lloc

Casa de la vila de l'Hospitalet de l'Infant
Admet participació a distància, es pot connectar
mitjançant:
«Videoconferència»

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient 88/2020.Estudi i aprovació si escau del pressupost per a
l'exercici 2021
3. Expedient 93/2020. Estudi i aprovació si escau de la modificació de
crèdit núm. 2/2020 amb la modalitat de suplement de crèdit
finançada mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:

ACTA PLE

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
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DISPOSO:

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

Alfons Garcia Rodríguez, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST
ÒRGAN,

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel
Desenvolupament Integral del Territori

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

MIDIT Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral
del Territori
Castell, 2, Tivissa. 43746 (Tarragona). Tel. 977569030. Fax:

ACTA PLE

C) Precs i preguntes
---
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B) Activitat de control
4. Expedient 51/2020. Donar compte de l'informe trimestral d'execució
del pressupost 2020 corresponent al 3er trimestre
5. Expedient 91/2020. Donar compte del Cost Efectiu dels Serveis
Públics (CESEL)
6. Expedient 92/2020. Donar compte de la presentació de l'informe de
morositat i període mig de pagament del 3er trimestre de 2020
7. Donar compte dels pagaments realitzats entre el 26 de setembre i el
16 de novembre de 2020
8. Donar compte de les resolucions de presidència entre el 26 de
setembre i el 16 de novembre de 2020
9. Donar compte de les activitats dutes a terme del 26 de setembre
fins a l'actualitat
10.Donar compte de la xarxa dels Serveis Locals d'Ocupació i
Desenvolupament local

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

aplicacions.

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, a data de la signatura

FETS
1. La unitat gestora ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost.
2. La Presidència ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost així com encarregar a la intervenció
l’emissió dels informes corresponents.
3. L’Àrea de Recursos Humans ha elaborat l'informe jurídic sobre la plantilla de personal corresponent a l'any
2021 que engloba els canvis respecte la plantilla del 2020 i en justifica els mateixos.

2021
1
2
3
4
5

0,00 €
0,00 €
4.306,00 €
123.722,39 €
68.824,80 €

Ingressos corrents
6
7
Ingressos de capital
8
9
Ingressos financers
TOTAL

196.853,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
196.853,19 €

Capítols DESPESA
1
2
3
4
Despesa corrent
5
Fons contingència
6
7
Despesa de capital
8
9
Despesa financera
TOTAL

2021
86.960,63 €
107.366,56 €
566,00 €
0,00 €
194.893,19 €
0,00 €
0,00 €
1.960,00 €
0,00 €
1.960,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
196.853,19 €

FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu president i a ell si ha d'unir
la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de
l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
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Capítols INGRESSOS

ACTA PLE

- El de la pròpia Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori, d’acord amb el següent
detall:

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

4. La intervenció ha preparat la documentació relativa al pressupost integrat per:

f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa
social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de
les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions
exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.

3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre la base dels
pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president de l'entitat formarà el
pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària
detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre
per la seva aprovació, esmena o devolució.

5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos que caldrà unir al
pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys, podran formular els municipis i
altres entitats locals d’àmbit supramunicipal

ACTA PLE

4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord d'aprovació, que serà
únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells
separadament.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que el pressupost de
cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrgan competent
d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any,
acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i tot
d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del
dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals
d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.

- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes autònoms i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic previ anunci al
BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament
aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici anterior al qual hagin d’aprovarse. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i
simultàniament se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una vegada publicat al BOP.
Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent
es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.

7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra l’aprovació
definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu.
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- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils amb capital íntegrament o
majoritari municipal

RESOLC
Primer.- Traslladar el pressupost i la documentació annexa al Ple per la seva aprovació de conformitat amb els
informes de l'Àrea de Intervenció.
Segon.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix
la interposició de cap tipus de recurs

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

Ma. Àngel Benedicto Esclarín

ACTA PLE

(Document signat electrònicament al marge)
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Alfons Garcia Rodríguez

La Secretària
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El President

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Tivissa, 12 de novembre de 2020

Vist que amb data 10 de setembre de 2020 es va incoar procediment per a l'aprovació de les Línies Fonamentals
del Pressupost.
Vist que amb data 11 de novembre de 2020, es va emetre per intervenció informi per valorar les Línies
Fonamentals del Pressupost.
Vista la proposta realitzada per la Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 168.1 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,

SEGON. Remetre les Línies Fonamentals del Pressupost de la Mancomunitat al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.

Ho mana i signa el President, davant meu la Secretària, que dona fe.

Alfons Garcia Rodríguez
(Document signat electrònicament al marge)

La Secretària

Ma. Àngel Benedicto Esclarín
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El President

ACTA PLE

PRIMER. Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborat per aquesta Entitat Local que servirà de base
per a l'elaboració del Pressupost de l'any 2021.

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

RESOLC

Proposta dels Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya
El present document dona resposta a la proposta enviada pel SOC dels Espais Tècnics de
Coordinació (ETC). Volem fer palès que la proposta rebuda no respon a les nostres
expectatives en relació a la participació de les entitats locals en la programació, el disseny i
la planificació de les polítiques actives d’ocupació.
Amb la finalitat de treballar de forma conjunta la present proposta, es va celebrar la

I

Jornada Tècnica dels Serveis Locals d'Ocupació i Desenvolupament Local de
Catalunya el passat 9 d’octubre de 2020 a Reus. La jornada va comptar amb una àmplia
representació territorial atesa l’assistència de personal tècnic representant d’entitats locals
de tot Catalunya.

governança

i

la

descentralització

de

les

polítiques

públiques

d’ocupació

i

el

desenvolupament local, atès que som la primera administració pública amb la que es
relacionen empreses i ciutadania dels territoris d’actuació. Recull una proposta de treball a
mig i llarg termini centrat en el marc relacional entre les entitats locals i el SOC i en les

GOVERNANÇA/MARC RELACIONAL I ESTRATÈGIC
La proximitat i el treball diari de les entitats locals permet tenir un coneixement molt valuós

ACTA PLE

qüestions més estratègiques.
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Aquest document proposa un treball conjunt amb el SOC des de la cooperació, la

de les realitats canviants i de les necessitats tant de les empreses com de la ciutadania,
aconseguir més impacte i millors resultats de totes les accions.
Es pren com a referència les comissions existents al SOC que en el seu moment treballaven
per àmbits de les PAO, posant com exemple concret la comissió de treball de la FOAP.
Es proposa, doncs, formalitzar amb les persones tècniques representants dels Serveis
Públics Locals d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya un sistema de treball
conjunt de caràcter col·laboratiu mitjançant la creació de grups de treball representatius
de la diversitat de Catalunya i estables en el temps i que col·laborin i cooperin amb el
SOC baix les següents premisses:
1.- Portar a terme el desplegament de la llei del SOC amb visió territorial i
descentralitzada, que es centri en el desplegament general dels àmbits de les PAO que
indica la Llei del SOC i que des dels territoris es participi en les polítiques a desenvolupar.

Pàg 1

Codi Validació: YWTY9NCDZ3REEW45LGMTL9EGM | Verificació: https://midit2020.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 54

una informació que veiem necessari compartir regularment amb el SOC perquè permetria

2.- Planificar i treballar conjuntament SOC i Entitats Locals en l’elaboració dels programes i
el pressupost d’aquests tenint en compte les diferents diagnosis territorials i locals
entenent que no sempre està circumscrit als àmbits fronterers administratius. El marc de
treball conjunt s’estableix en la priorització, el disseny, la dimensió pressupostària, la
implementació i l’avaluació dels programes, d’acord amb les necessitats del territori i els
objectius que determina el Pla de desplegament de les polítiques actives. En aquest procés
s’ha d’incorporar la feina realitzada pels serveis locals d’ocupació i desenvolupament local
pel que fa a diagnosi, planificació i coneixement adquirit de les necessitats.
3.- Accedir, com administracions del sector públic amb les que es comparteix un objectiu
comú, a informació sobre el pressupost i la programació del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya per a l’any 2020 i 2021 (mitjançant, potser, convocatòries anticipades) per tal de
poder anticipar i preparar actuacions en temps real relacionades amb la situació de crisi.

Cal programar la sortida de les convocatòries d’acord amb les entitats locals i les
necessitats del territori.

caràcter col·laboratiu amb la creació de grups de treball representatius de la diversitat
de Catalunya són:
1.- Fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals com a principal actor
dels processos de desenvolupament territorial atesa la seva trajectòria, proximitat a les

ACTA PLE

Els objectius que es pretenen aconseguir mitjançant el sistema de treball conjunt de

Número: 2020-0004 Data: 23/02/2021

4.- Tenir coneixement previ i participar en l’elaboració del calendari de convocatòries.

2. – Impulsar el debat i reflexió sobre les polítiques d’ocupació i desenvolupament local, que
permeti formular alternatives sobre les mateixes i contribuir a la construcció d’agendes de
polítiques públiques.
3.- Vetllar per tal que el desplegament de l’àmbit de la concertació territorial de la Llei
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es faci
realment amb una visió descentralitzada, adaptada efectivament a les necessitats territorials
i respectant l’autonomia local.
4.- Planificar i treballar conjuntament amb les administracions superiors de tots els àmbits
territorials, en l’elaboració dels programes, la seva programació i el pressupost d’aquests
tenint en compte les diferents diagnosis territorials i locals.

Pàg 2
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persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica.

5.- Flexibilitzar o si és el cas, remodelar els programes en funció de les necessitats dels
territoris i a l’evolució de l’economia, de manera que s’adaptin a la diversitat del territori
català, a les necessitats actuals, a les sobrevingudes i a les que es manifestin en els
propers mesos, de difícil previsió.
Proposem establir diferents grups de treball, que realitzaran feina prèvia a la Comissió de
seguiment del CDSOC i al CDSOC, però que permetran que les propostes arribin amb la
visió incorporada del territori. Cada grup de treball tindrà representació de la diversitat
territorial de Catalunya tant des d’un punt de vista geogràfic com de dimensió. Aquest grups
són de caràcter transversal i treballen amb una visió de governança i co-creació de les

Grup de treball

Objectiu

Diagnosi

Participar i aportar el coneixement de primera mà
des dels territoris, i incorporar una visió més
qualitativa i de valor afegit, més enllà de les dades
de registre o recollides pels programes. Aquesta
pot

ser

valuosa

tant

pel

disseny

ACTA PLE

informació

d’estratègies a molt llarg termini (Com va ser
l’Estratègia Catalana per l'Ocupació) com per a
dissenyar nou programes o serveis.

Desplegament de la llei del SOC (Estratègies Aportar la visió des del territori en el desplegament
Territorials)
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polítiques públiques d’ocupació.

de la llei i les estratègies territorials i en tots el
programes, així com determinar la seva coherència
temporal a mig i llarg termini.

Planificació de programes i de les mesures Participar en el disseny dels programes,
ocupacionals.

exemple,

en

les

bases

i

les

per

convocatòries

d’aquestes tenint en compte les necessitats i les
realitats territorials.
Sistema d’indicadors, anàlisi i Avaluació

Avaluar quines han estat les actuacions amb més
impacte en els territoris i poder ajustar encara més
quines poden ser les actuacions més eficients i així
assegurar una distribució del pressupost ajustada a
l’impacte real de les accions. Dissenyar el sistema

Pàg 3
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àmbits de les PAO i els pressupostos adjacents als

d’avaluació per part del grup mitjançant indicadors
consensuats. Conèixer si s’han assolit els resultats
en base a unes planificacions fetes o s’han produït
desviacions.
Avaluar els propis projectes en si mateix, per
examinar:

les

necessitats,

l’avaluabilitat,

la

implementació, les activitats, els resultats, la gestió
econòmica i la qualitat dels projectes, per a que
puguin adaptar-se millor als territoris.
Construir un bon sistema d’indicadors que ens
ajudin a donar resposta als objectius, adequats a la
finalitat de l’anàlisi, útils per a la millora dels
fiables, que ens possibilitin fer comparacions,

Aquests grups de treball tindran un sistema de coordinació estable i estaran en contacte
permanent entre ells. Les persones que formen el grup de coordinació, interlocutaran amb el
SOC en representació de la resta. Els Serveis Locals d’Ocupació i Desenvolupament Local
de Catalunya estem ben coordinats i la representació i organització dels grups, és
representativa de tot el territori i consensuada per tots.

ACTA PLE

corregir i planificar de nou, si fos necessari.
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programes i les estratègies, mesurables per tots,
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Reus, 9 d’octubre de 2020.

