
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ GESTORA DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, 
BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT, CELEBRADA EL DIA 14 DE DESEMBRE 
DE  2022 
 
ASSISTENTS 
 
Representants: 
Sr. Lluís ROS COLLS  President – Palafrugell 
Sr. Joan VIGAS BONANY Alcalde – Palafrugell 
Sr. Carles PI RENART Alcalde – Pals 
Sr. Pere ESTEVE COLL Vocal – Regencós 
Sr. Marc GARCÍA GARRIDO Vocal - Torrent 

 
Secretari: 
Sr. Jordi BARCONS PUJOL 

 
Interventor: 
Sr. Josep COROMINAS CANER 

 
Excusen la seva assistència: 
Sra. Maite SELVA HUERTAS Alcaldessa - Begur 
Sr. Josep M. ROS MARULL Alcalde – Torrent 
Sra. M. Pilar PAGÉS ANDRÉS Alcaldessa – Regencós 
Sr. Jordi CARRERAS SERRANO Vocal – Begur 
Sra. Marina PÉREZ CONTRERAS Tresorera 

 
 
A la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Palafrugell es reuneix la Comissió Gestora de 
la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, 
Regencós i Torrent, sota la Presidència del senyor Lluís ROS COLLS, per dur a terme 
sessió ordinària de la mateixa a dos quarts de dues del migdia del dia 14 de desembre 
de 2022. 
 
Oberta la sessió per part del senyor president i una vegada comprovada, per part del 
secretari, l’existència del quòrum legal necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix 
a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Així mateix, i vist allò que es disposa en l’article 98 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, 
així com l’article 51 del Reial decret legislatiu 781/96, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i també en l’article 
83 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, que es remet a l’article 47.3 
de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en cas de 



 
 
presentar-se a la sessió afers no inclosos en l’Ordre del Dia, aquests seran tractats un 
cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies establertes en els articles esmentats. 
 
 
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de la Comissió Gestora del dia 26 d’octubre 
de 2022, prèviament lliurada als integrants d’aquesta, segons la redacció donada pel 
secretari. 
 
 
SEGON. INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA 
 
No hi ha cap informació a donar. 
 
 
TERCER. INFORMACIONS DE L’ENGINYER ASSESSOR 
 
No hi ha cap informació a donar. 
 
 
QUART. APROVACIÓ DE DESPESES 
 
L’interventor de Fons manifesta que existeix consignació pressupostària suficient per fer 
front a les despeses que es detallen i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents. 
 
Els articles 184 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 54 i ss. del Reial decret 500/90, de 
20 d’abril, regulen l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement i liquidació 
de les obligacions. 
 
Atesos aquests antecedents, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER. Aprovar la relació següent de despeses: 
 
Proveïdor Factura Concepte Aplicació 

pressupostària 
Import Euros 
 (IVA Inclòs) 

Consorci Administració Oberta 
de Catalunya 45637 

Emissió TCAT Tresorera 
Marina Pérez Contreras 22.00.452.22699 

26,93 
(32,59) 

Junta Central d’Usuaris d’Aigua 
Baix Ter 2022/42 

Quotes tercer trim-2022 
22.00.452.22799 

7.076,00 
(7.076,00) 

Hotel Casamar, SL 
A4310 

Dinar de Nadal membres 
Mancomunitat 22.00.452.22601 

583,50 
(583,50) 

 
SEGON. Trametre el present acord a l’Àrea d’Intervenció i de Tresoreria per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 



 
 
 
CINQUÈ. ASSUMPTES DE TRÀMIT 
 
No n’hi ha. 
 
 
SISÈ. PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts de dues 
del migdia dia d’avui i se n’estén aquest esborrany d’acta, el contingut del qual, 
com a secretari, certifico i dono fe. 
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