
 

  

Identificació de la sessió: 

Caràcter de la sessió: Extraordinària, 1a convocatòria 

Data: 24 de setembre de 2012 

Núm.: 03/2012 
Horari: 9:00-9:20 
Lloc: Casa de la Vila de l’Hospitalet de l’Infant 
 
Assisteixen, 

Alfons Garcia, President de la MIDIT  
Josep Montané, alcalde de l’ Ajuntament de Pratdip  
Jordi Jardí, alcalde de l’Ajuntament de Tivissa  
Alex Marfull, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Miguel Angel Garcés, regidor de l’ Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
Santiago Borràs, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
Antonio Santapau, regidor de l’Ajuntament de Tivissa 
 Josep M. Rovira, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip  
Toni Marco, regidor de l’ Ajuntament de Pratdip 
Izaskun Cendegui, coordinadora 
M. Àngel Benedicto, secretària  
 
Excusen la seva absència, 
Laura Casas, tècnica 
 

ORDRE DEL DIA 

01.- Estudi i aprovació, si s’escau, del compte general del pressupost de la MIDIT, corresponent a l’exercici 

econòmic del 2011 

Atès que per la Intervenció de fons de la MIDIT, d’acord amb la normativa legal vigent va notificar a tots els 
membres del Ple que estaven a la seva disposició els comptes corresponents a l’exercici de 2011, des del 2 de 
juliol  al 18 de juliol de 2012  (ambdós inclosos) als efectes de consulta i examen dels mateixos durant el termini 
de 15 dies hàbils. 
Atès que en sessió del 30 de juliol de 2012 es va reunir la Comissió de Comptes i va dictaminar favorablement els 
esmentats comptes.  
Atès que aquests comptes han estat sotmesos a exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
núm. 196 durant 15 dies hàbils i vuit dies més a partir de l’endemà de la publicació edictal, del 24 d’agost al 20 de 
setembre  de 2012, ambdós inclosos.  
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap tipus de reclamació ni al·legació segons es 
desprèn de llibre-registre general d’entrada de documents de la MIDIT i certificat expedit per la Secretaria general 
de  la Mancomunitat. 
Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/99 i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; article 101 del Decret-Legislatiu 2/03, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 127 del Reglament 



 

  

d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals aprovat per Decret de 28 de novembre de 1986 i 
193 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió de comptes de la Mancomunitat del 30 de juliol de 2012. 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat dels nou membres assistents que representen la majoria absoluta del 
nombre de nou que legalment el composen,  ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de la Mancomunitat corresponent a l’exercici de 2011. 
Segon.- Remetre la documentació que calgui a la Sindicatura de Comptes i a la resta d’administracions 
competents per raó de la matèria. 
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Sindicatura de Comptes i la Intervenció de la MIDIT 
 
I, no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, de la qual, jo com a secretària, certifico.  


