
 

Identificació de la sessió: 
 
Caràcter de la sessió: Extraordinària, 1a convocatòria 
Data: 20 de juliol del 2011 
Núm.: 01/2011 
Horari: 10:00 a 10:15 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 

 
Assisteixen 
Alfons Garcia, President Midit 
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip 
Jordi Jardí, alcalde de l’ Ajuntament de Tivissa 
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 
 
ORDRE DEL DIA 
 
01.- CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DEL 
TERRITORI I ELECCIÓ DEL PRESIDENT 
 
Atès el que disposa l’article 14 dels Estatuts que regeix  la MIDIT pel que s’estableix que el Ple de la 
Mancomunitat serà renovat cada 4 anys, coincidint amb les eleccions municipals, les quals van tenir 
lloc el passat 22 de maig del 2011. 
 
Atès que l’esmentat article afegeix que en el cas de renovació per elecció del nou Ajuntament, el Ple 
de la Midit es constituirà amb els nous membres designats pels diferents plenaris de l’Ajuntament dins 
del termini de 20 dies de la constitució de l’Ajuntament. 
 
Atès que per acord plenari del 4 de juliol de 2011 (punt 11) l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant va designar a Alfons Garcia Rodríguez, Miguel Angel Garcés Cano i Àlex Marfull Blanch. 
 
Atès que per acord plenari del 8 de juliol de 2011 l’Ajuntament de Tivissa va designar a Jordi Jardí 
Pinyol , Santiago Borràs  Vernet i Antonio Santapau Amigó.  
 
Atès que per acord plenari de 17 de juny de 2011, l’Ajuntament de Pratdip va designar a Josep 
Montané Vidal, Josep M. Rovira Casado i Jose Antonio Marco Mirallas  



 

 
Atès que han concorregut tots i cadascun dels membres designats pels diferents ajuntaments a la 
present sessió es declarà constituïda la Mancomunitat pel desenvolupament integral del territori MIDIT 
dels municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip integra legalment pels següents 
membres: 
 
Alfons Garcia, Jordi Jardí, Josep Muntané, Miguel Angel Garcés, Alex Marfull, Santiago Borràs, 
Antonio Santapau, Josep M. Rovira i Toni Marco. 
 
Seguidament i ,efectuada la presa de possessió del càrrec de conformitat amb la fórmula establerta 
en el Decret 707/79, de 15 d’abril, es procedeix a l’elecció del President de conformitat amb el que 
disposa l’article 15 dels Estatuts, sent designat per unanimitat dels nou membres assistents que 
legalment componen el Ple de la Midit, el sr. Alfons Garcia, el qual efectua la presa de possessió de 
conformitat amb la fórmula esmentada.  
 
Complert l’objecte de la convocatòria, el president dirigeix unes paraules al nou plenari de la 
Mancomunitat, agraint la confiança novament dipositada envers la seva persona esperant obtenir la 
col·laboració de tots els membres per dur a terme els objectius de la Midit. 
 
I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a secretària, certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


