
 

  

Identificació de la sessió: 
 

Caràcter de la sessió: Extraordinària, 1a convocatòria 
Data: 20 de juliol del 2011 
Núm.: 02/2011 
Horari: 10:15 a 10:30 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 

Assisteixen: 
Alfons Garcia, President Midit 
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Toni Marco, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Santiago Borràs, regidor de l’ Ajuntament de Tivissa 
Antonio Santapau, regidor de l’ Ajuntament de Tivissa 

      Izaskun Cendegui, coordinadora 
Laura Casas, tècnica 
M.Angel Benedicto, secretaria 
  
Excusen la seva absència, 
Jordi Jardí, alcalde de l’ Ajuntament de Tivissa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

01.- ESTUDI I DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
PLENÀRIES 
 

De conformitat am el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la seva nova 
redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, s’acorda per unanimitat dels vuit membres 
assistents que representen la majoria absoluta, del nombre de nou que legalment componen 
el Ple de la MIDIT, la celebració de sessió ordinària una cada tres mesos, sense perjudici de 
les sessions extraordinàries que tindran lloc quan així ho acordi el President o ho sol·liciti la 
quarta part, al menys, del nombre legal de membres que integren el Plenari de la 
Mancomunitat. 
 

02.- ESTUDI I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMPTES 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
beses del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril; 127 del reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 



 

  

2568/86, de 28 de novembre, i 193 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de els 
hisendes locals, es constitueix la Comissió de comptes, integrada per tots els membres que 
legalment componen la Mancomunitat per a l’estudi i informe de tots els comptes 
pressupostaris. 
 

03.- DESIGNACIÓ DEL CÀRREC DE TRESORER 
 

Per unanimitat dels vuit membres assistents, que representen la majoria absoluta del nombre 
de nou que legalment componen el Ple de la MIDIT s’acorda designar com tresorer de la 
mancomunitat a Jordi Jardí Pinyol, així mateix s’acorda donar compte a Intervenció de la 
MIDIT als efectes adients, així com a l’ interessat, als efectes de que  accepti el càrrec i 
pugui procedir a la presa de possessió de l’esmentat lloc. Per últim notificar el present acord 
a les entitats financeres en les que la MIDIT té compte corrent als efectes de comunicar–los 
que els tres clauers de la mancomunitat seran: 

- Ordenador de pagaments: Alfons Garcia Rodríguez, President de la MIDIT. 
- Interventora: Maria Àngel Benedicto Esclarín, secretària de la MIDIT 
- Tresorer: Jordi Jardí Pinyol 

 

04.- DESIGNACIÓ DELS VICEPRESIDENTS 
 

De conformitat amb l’article 15 dels Estatuts que regeixen la Mancomunitat és designa com  
Vicepresident 1er al Josep Montané Vidal, Alcalde de Pratdip i com Vicepresident 2on  al Sr. 
Jordi Jardí Pinyol, Alcalde de Tivissa,  i es procedeix a donar lectura de la resolució de la 
presidència per la que s’estableix que correspondrà als esmentats vicepresidents substituir en 
la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament a la Presidència de la 
Mancomunitat, en els casos d’absència, malaltia o impediment, que l’impossibiliti per a 
l’exercici de les seves funcions, així com portar a terme les funcions de la presidència en els 
supòsits de vacant de la presidència fins que prengui possessió el nou President. 
 

El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària estenc aquesta acta. 


