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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 9 
DE MAIG DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
 
Sra. Margarita Mauri 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Joaquim Vencells i Serra 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Cèsar Toledo Valdivia 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
 
Gerent: 
 
Sr. Narcís Ferrer Ferrer 
 
Secretària: 
 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 9 de maig de 2017 quan són les vuit hores de la 
tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de Govern de l’Institut de Promoció 
Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al començament de l’acta. 
 
El senyor Juli Fernández, el senyor Ernest Roglans i el senyor Josep Ramón 
Sepúlveda excusen la seva assistència.  
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
2. 51ª Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugel l i cap de setmana. Informe 
 
30 de juny de 2017:  Concert Serrat a favor Fundació Clarós amb Sílvia Pérez Cruz, 
Miquel Abres i Peix Fregit. Hora: 21:30 hores.  
 
1 de juliol de 2017:  51ª Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. Port-bo, 
Anxovetes, Neus Mar i Els Cremats 
 
2 de juliol de 2017:  Festival Ítaca. Mishima. Hora: 21:00 hores 
 

 
3. Madrid Acció Promocional. Calella de Palafrugell  i Palafrugell capital dels 

festivals d’estiu a Catalunya. Informe. 
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Dins els actes del 50ª Cantada d’havaneres va sorgir la possibilitat de col·laborar amb 
la Blanquerna i fer una acció de presentació de la Cantada a Madrid, amb una petita 
exposició dins la llibreria Blanquerna i una cantada d’havaneres amb Cremat a la plaça 
del costat.  
 
El 17 de Maig amb la participació exemplar de l’ATP, Calella de Palafrugell i 
Palafrugell l’àrea de promoció Econòmica (IPEP), La Caixa, Clippers, Fundación 
Clarós, Festival Ítaca fem una presentació de la nostra oferta cultural d’estiu com a 
màxim referent de municipi que té la cultura com a vehicle de promoció del municipi i 
el territori. 
 
La nota de premsa: 
 

“ 

Calella de Palafrugell, cuna de las habaneras  
y referente de la mejor oferta de conciertos de ver ano 

 
Calella de Palafrugell, pueblo perteneciente al municipio de Palafrugell enclavado 
entre algunos de los tramos más bellos de la Costa Brava, tierra de escritores y cuna 
de la mejor gastronomía del Ampurdán, acoge cada año una de las mejores ofertas de 
conciertos de verano de todo el país.  
 
28 noches estivales en dos emplazamientos únicos: la Playa de Port Bo y el castillo  y 
jardín botánico de Cap Roig. Se alza el telón el fin de semana del 30 de junio, con un 
concierto benéfico de Joan Manel Serrat, y el primero de julio, con la 51ª edición de la 
Cantada de Habaneras de Calella en la playa de Port Bo, y se da un festín de 
conciertos a partir del 7 de julio hasta el 22 de agosto en el Festival Cap Roig con un 
cartel ecléctico y de lujo con nombres como Andrea Bocelli, Ben Harper, Jason Derulo, 
propuestas infantiles y los principales artistas españoles y catalanes. 
 
La tradicional e icónica Cantada de Habaneras de Calella de Palafrugell, el primer fin 
de semana de julio, suele inaugurar los veranos en la Costa Brava. Y este año 2017 se 
alza el telón un día antes con un concierto benéfico y muy especial a favor de la 
Fundación Clarós, ong médica que actúa en todo el mundo especializada en 
otorrinolaringología y oftalmología. El viernes 30 de junio Joan Manuel Serrat actúa por 
primera vez donde escribió la canción Mediterráneo acompañado de diferentes artistas 
vinculados con el territorio, entre ellos Sílvia Pérez Cruz, hija de Palafrugell.  
 
El 1 de julio tiene lugar la 51ª edición de la Cantada de Habaneras de Calella de 
Palafrugell, una manifestación de cultura popular con una fuerza estética inigualable 
gracias al auditorio montado para la ocasión en la playa de Port-Bo y sus conocidas 
“voltes”, arconadas en catalán. Las propuestas escénicas de las mejores formaciones 
del género y el tradicional final con los pañuelos al viento al compás de la popular 
habanera La bella Lola es uno de los momentos más potentes y esperados del verano 
en Cataluña. Más de 30.000 personas se reúnen alrededor de las habaneras de 
Calella para dejarse hipnotizar por la magia del ambiente que se crea, sentadas entre 
las rocas o en sus diferentes playas, equipadas para la ocasión con pantallas gigantes, 
o en las más de 200 embarcaciones amarradas. El espectáculo cuenta con una 
atención mediática a la altura de los principales eventos de cultura popular conocidos. 
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El mismo auditorio privilegiado acoge el Festival Ítaca, festival itinerante localizado en 
diversos espacios míticos del Ampurdán, Calella de Palafrugell entre ellos, como no 
podía ser de otro modo desde hace unos años. Un festival que se presenta como un 
grito en defensa de la cultura de calidad y asequible, donde las palabras solidaridad, 
ecología, innovación, reivindicación y defensa del territorio son presentes en el 
programa. Este año el escenario de Calella  acogerá la formación catalana de pop de 
autor Mishima.  

Y el colofón: el Festival de Cap Roig, que este año celebra su 17a edición consolidado 
como la gran cita musical del año en la Costa Brava y como uno de los festivales de 
referencia en España. Un acontecimiento que une cada verano los nombres propios 
más relevantes del panorama musical nacional e internacional en Calella de 
Palafrugell en una ubicación impresionante situada frente al mar, localizada entre los 
municipios de Palafrugell y Mont-ras, en la comarca del Baix Empordà. El entorno 
natural formado por el castillo de Cap Roig y su Jardín botánico, considerado uno de 
los más importantes del Mediterráneo, es el escenario ideal para disfrutar de la  mejor 
música en vivo durante las noches de verano. 

           “ 
 
 
4. Països Nòrdics Acció Promocional. Pla d’accions aprovat IEET. Informe 
 
Des de fa 4 anys, a finals d’any l’IPEP consensua amb l’Associació Turística de 
Palafrugell (ATP), de la qual formen part 22 establiments d’allotjament associats, el pla 
d’accions a dur a terme amb els ingressos provinents de l’Impost sobre les Estades en 
Establiments Turístics. 
 
Es va demanar als membres de l’ATP quins consideraven mercats prioritaris per 
endegar-hi algun tipus d’acció promocional el 2017 i van escollir el mercat irlandès i 
països nòrdics. 
 
Per el mercat irlandès el 27 de març es va participar a un esdeveniment anomenat 
“Meet the Media” a Dublin en què es va poder presentar el destí a 20 periodistes de 
diferents mitjans irlandesos i britànics. 
 
Pel que fa als països nòrdics, aprofitant que el Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona organitza un workshop en aquest mercat, l’IPEP hi participa per representar 
l’ATP i el destí turístic Palafrugell. 
 
L’acció consisteix en dues jornades d’entrevistes ràpides amb prescriptors del territori, 
tant premsa com operadors i agències de viatges, per presentar-los el destí turístic de 
Palafrugell i la seva oferta d’allotjament.  
 
La primera jornada es desenvolupa el 9 de maig a Helsinki i la segona el 10 de maig a 
Oslo. A continuació es detalla el programa i els participants: 
 

9/05/2017 

14.30 Trobada amb els empresaris al Restaurant Copa s y Tapas  de Helsinki   

15.00 Inici de l’acte. Presentació de la destinació per agents de viatge i premsa 

15.45 aprox inici del WS 
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18.45 Fi del WS 

19 Fi de l’acció 

 Empreses gironines: Ajuntament de Calonge- Sant Antoni, Costa Brava Verd Hotels, 
Corredor Mató, Lloret Turisme, Peralada Resort, PGA Catalunya Resort, Salles Hotels, 
Turisme Palafrugell, Ilunion Hotels. 

10/05/2017 

 15.30 Trobada amb els empresaris participants al Ku linarisk Akademi 
Hovedavdeling d’Oslo  

16.00 arribada agents i inici WS 

17.45 presentació de la destinació  

18 sopar a càrrec de cuina de l’Empordanet 

19h fi de l’acte 

 20h Recepció a l’Ambaixada (tenim transfer des del espai del WS a l’ambaixada) 

 Empreses gironines: Ajuntament de Calonge- Sant Antoni, Costa Brava Verd Hotels, 
Evenia Hotels, Gran Hotel Ultònia, Hotel Carlemany, Corredor Mató, Lloret Turisme, 
Peralada Resort, PGA Catalunya Resort, Salles Hotels, Turisme Palafrugell, Silken 
Park Hotel San Jorge, Oficina de Turisme de Begur.  

 
5. Col·laboració Festes de Primavera. Informe 
 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell dóna suport a les 55es Festes de 
Primavera amb pressupost propi i treball de RRHH del propi equip, ens hem 
compromès en les següents tasques: 
 
1.- Cessió d’espais de publicitat vial com els 2x1, mupis i pantalles electròniques.  
2.- Gestió i promoció de continguts a través de xarxes socials (facebook, twitter i 
instagram de turisme Palafrugell) 
3.-  Despeses pressupost IPEP de despeses de comunicació, publicitat i comunicació 
per valor de 5.000 € (segons petició de mitjans de l’organització) amb càrrec a la 
partida de l’IPEP partida 32.4300.22001 Promoció i difusió. 
 
 
6. Contracte link produccions, S.L. Festival ítaca.  Concert Mishima. Aprovació 
 

CONTRACTE AMB LINK PRODUCCIONS SL PEL CONCERT DE MI SHIMA QUE SE 
CELEBRARÀ AL RECINTE DE PORT BO EL DIUMENGE 2 DE JU LIOL DE 2017 

 

Palafrugell, ... de maig de 2017 

 

Reunits 
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D’una part, l’Il·lm. senyor Juli Fernández Iruela, president de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell (en endavant IPEP), CIF P1700054H en virtut de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern de l’IPEP de data 14 d’abril de 2015. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Arnau Gómez amb NIF 46752080A actuant en nom i 
representació com a administrador de la Link Produccions SL (en endavant el 
Prestador) amb CIF B17902594 i domicili al carrer Padró, 4 de La Pera. 
 
Ambdues parts, en el respectiu caràcter amb el qual intervenen, es reconeixen 
mútuament la capacitat legal en dret necessària per concertar el present contracte 
privat de prestació de serveis i en  aquest efecte, lliurement i de comú acord, 

 

Manifesten 

I.- Que l’IPEP és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per 
l'Ajuntament de Palafrugell, amb la finalitat promoure l’activitat turística i cultural del 
municipi, d’acord amb allò que preveu l’article 25, lletra h) i m) de la Lle 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles  27.3, 66. b) i 68 de la Llei 
13/2002 de 21 de juny de Turisme de Catalunya. 

II.- .- Que l’IPEP en exercici de les seves competències té interès en celebrar un 
esdeveniment cultural que tingui capacitat d’atracció i sigui un complement a l’oferta 
del cap de setmana, destinat a un públic familiar adequat al perfil dels visitants de 
Calella, amb l’objectiu final de potenciar Calella de Palafrugell. 

III.- Que Link Produccions SL està interessat en ser el promotor i productor del concert 
de Mishima que s’ha previst realitzar a la Plaça del PortBo pel dia 2 de juliol a Calella 
de Palafrugell. 

IV.- Que la Junta de govern de l’IPEP ha acordat contractar els serveis de Link 
Produccions SL per la realització d’aquest concert en virtut del que es disposen els 
articles 111 i 138.3, del Reial decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

V.- Que el Prestador està facultat i té plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveu l’article 54 del TRLCSP, no incorre en cap de les prohibicions de contractar 
recollides en l’article 60 del TRLCSP i disposa dels coneixements, equips necessaris i 
gaudeixi de l’habilitació empresarial o professional per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

VI.- El contracte es regirà per les normes del dret privat pel que fa als efectes, 
compliment i extinció, de conformitat amb l’article 20 del Reial decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 
per estar comprès a la categoria 26 de l’annex II, com a contracte de serveis d’esplais 
culturals. Pel que fa a la seva preparació i licitació, d’acord amb allò que preveu 
l’article 170 d) la seva adjudicació es porta a terme pel procediment de contracte 
negociat sense publicitat. 

I sobre els antecedents que precedeixen, ambdues parts acorden sotmetre el present 
contracte a les següents: 

 

Clàusules 

Primer.- Objecte 
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Contractar els serveis del Prestador per ser el promotor i productor del concert que 
s’ha de celebrar el dia 2 de juliol de 2017 a les 21:30 hores a la Plaça Port Bo, que 
oferirà el el grup Mishima, en el marc del programa de la 51ª edició de la Cantada 
d’havaneres de Palafrugell. 

Segona. Característiques de la prestació del servei   

a. Contractar el grup Mishima, assumint i fent-se càrrec del pagament dels caixets, 
amb les respectives despeses de seguretat social, IRPF, etc. 

b. Assumir i fer-se càrrec les despeses derivades dels drets d’autor de la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE), com a promotors del concert. 

c. Adaptar l’espectacle a les mides de l’escenari i a les infraestructures instal·lades per 
la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. Gestionar la producció dels riders 
(back line) i producció de l’espectacle en general, així com la decoració de 
l’escenari. 

d. Contractar els serveis de l’empresa que resulti adjudicatària en el procediment obert 
que l’IPEP ha licitat pel contracte de sonorització de la Cantada d’havaneres, l’equip 
de so i llums amb l’empresa encarregada de realitzar la sonorització i il·luminació de 
la Cantada d’Havaneres. 

e. Assumir i fer-se càrrec del personal d’acomodació, venda d’entrades i gestió de la 
platea. 

f. Fer-se càrrec dels consums que es derivin de l’ús dels generadors valorat 
aproximadament en 456,28€ segons pressupost orientatiu i subjecte a variacions 
segons l’ús que se’n faci el dia del concert. 

g. Assumir i fer-se càrrec les despeses per imprevistos que hi pugui haver i que no 
quedin contemplats en aquest conveni.  

h. Lliurar gratuïtament a L’IPEP vint (20) entrades per protocol i autoritats i reservar 
l’espai d’aquestes localitats. 

i. Entregar, abans de la finalització d’aquest conveni, una memòria valorada i 
liquidació de l’esdeveniment. 

j. Complir amb les mesures de seguretat exigides i realitzar les mesures 
contemplades en el Pla d’autoprotecció que l’Ajuntament realitzarà per a aquest 
esdeveniment. 

 

Tercera.- Obligacions de l’IPEP 

Per dur a terme la celebració de l’esdeveniment  l’IPEP es compromet a:  

a. Realitzar totes les gestions i tràmits necessaris per donar suport a l’organització de 
l’esdeveniment cultural i a la celebració del concert. 

b. Posar a disposició l’espai del recinte de Port Bo per a la realització del concert i 
facilitar-ne l’ús de l’espai del frontis de l’escenari. En base a l’establert a l’ordenança 
fiscal s’emetrà informe justificatiu de l’activitat de promoció que suposa aquest 
concert i que suposa la no subjecció d’aquest ús a la taxa municipal. 

c. Fer-se càrrec de la comunicació i promoció del concert, que es realitzarà en el marc 
de la 51ª edició de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, sense 
prejudici de la que pugui fer l’entitat promotora del concert. La comunicació prevista 
és la següent: 
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Editar i distribuir en el municipi de Palafrugell dos-cents (200) cartells 
publicitaris anunciant la celebració del concert. 

d. Assumir la despesa i la gestió de la instal·lació de la platea, escenari i generadors 
que proporcionin l’energia elèctrica necessària sense incloure els consums dels 
mateixos i les hores del tècnic. 

e. Dotar d’un espai que serveixi com a camerino de l’artista al més a prop possible del 
recinte de Port Bo. 

f. Posar a disposició dels artistes col·laboradors en el concert de vuit (8) places 
d’aparcament a Calella.  

g. Assumir les despeses derivades dels serveis de protecció civil, cossos de seguretat 
pública, salvament, així com contractar el serveis de neteja del recinte, fins a un 
màxim de 600,00€. 

Quarta- Obligacions del Prestador 

Per dur a terme la celebració de l’esdeveniment, el Prestador es compromet a:  

a. Responsabilitats i assegurances 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, els 
serveis es prestaran en els termes i condicions següents: 

- Responsabilitat Civil: El Prestador es responsabilitzarà totalment pels danys causats 
a persones o béns propietat de qualsevol dels participants, empreses adjudicatàries de 
serveis en règim de concessió o visitants, directament o indirectament pels seus 
treballadors i en especial els ocasionats per negligència, imprudència o dol. Aquest 
efectes haurà de subscriure una assegurança de Responsabilitat Civil que garanteixi la 
cobertura de les possibles responsabilitats abans descrites. 

En tot cas, seran suportats per el Prestador els danys i perjudicis en la quantia de la 
franquícia i en el que se superen els límits que s'estableixin en les pòlisses 
d'assegurances, així com en els béns i riscos no coberts en les mateixes. 

- Altres assegurances i cobertures: 

El Prestador haurà de mantenir durant el termini d'execució del contracte, com a mínim 
les cobertures següents: 

- Responsabilitat Civil de subscripció obligatòria per a tots els vehicles que siguin 
utilitzats en l'execució del servei, tal i com preveu la Llei d'ús de Circulació de Vehicles 
de Motor. 

- El Prestador i el seu cas els subcontractistes, hauran de tenir donades d'alta en la 
Seguretat Social a totes les persones que intervinguin en els serveis així com complir 
amb les exigències d'assegurances de Vida i Accidents que determinen els convenis 
sectorials a què pertanyen. 

- Qualsevol altre assegurança que pugi ser-li exigida per la legislació vigent o Conveni 
Col·lectiu al llarg del contracte. 

 

b. Obligacions laborals i socials 

El Prestador executarà el contracte realitzant de manera competent i professional els 
serveis, complint els nivells de qualitat exigits i tenint cura diligentment dels béns 
propietat de l’Ajuntament que hagi d’utilitzar-se en execució del contracte. 
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Tots els serveis prestats pel Prestadores realitzaran per personal especialitzat i es 
personarà amb tot el material necessari, adequat i actualitzat, per prestar el servei. 
Aquest personal dependrà exclusivament d’ell i per tant aquest tindrà tots els drets i 
deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents 
en tot moment en matèria laboral, fiscal, de Seguretat Social i de prevenció de riscos 
laborals, referides al propi personal. 

El Prestador és responsable i assumeix a càrrec seu qualsevol sanció derivada 
d'infraccions en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball, conseqüència del 
seu personal. 

Les obligacions establertes per al prestador per la present clàusula seran també 
d'obligat compliment per als seus possibles empleats i col·laboradors, tan externs com 
interns, i sotscontractistes, per la qual cosa el prestador respondrà davant de 
l’Ajuntament, si aquestes obligacions són incomplertes pels empleats. 

- Correspon exclusivament al Prestador la selecció del personal que formarà part de 
l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte. El Prestador procurarà que hi hagi 
estabilitat en l'equip de treball, i que els variacions en la seva composició siguin 
puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon funcionament del 
servei, informant en tot moment a l'entitat contractant. 

- El Prestador assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre 
el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el 
poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i paga 
dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels 
treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 
quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, 
l'exercici del potestat disciplinària, així com tots drets i obligacions es deriven de la 
relació contractual entre empleat i empresari. 

c. Protecció de dades: 

- Les dades facilitades en virtut del present contracte, així com les recollides i 
tractades, únicament seran utilitzades per dur a terme les activitats pròpies de activitat 
objecte del contracte com també qualsevol altra expressament autoritzada per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 

- El Prestador, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips 
que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, com també el 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les 
fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant LOPD). 

- Quan el Prestador procedeixi a la recollida de dades de caràcter personal, bé per a la 
incorporació de nous (registres o persones físiques o socis, etc.) o per a la modificació 
de les dades existents, haurà d’informar la persona interessada del fitxer, responsable 
i exercici dels drets ARCO. 

- Finalitzat el període de vigència d’aquest contracte i, si escau, de la pròrroga 
corresponent, el Prestador procedirà a retornar totes les dades de què disposi i 
estiguin vinculades, tant les emmagatzemades en suports informàtics, com les que 
estiguin en suport paper. El Prestador es compromet a la total destrucció de les dades 
un cop aquestes hagin estat lliurades a l’ajuntament d’acord amb la previsió anterior. 
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- L’incompliment de totes o alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal incloses en el present contracte o de les previstes a la 
Llei orgànica 15/1999 (LOPD) o a les normes que la desenvolupin suposarà que el 
Prestador es constitueixi com a responsable del fitxer, de manera que haurà de 
respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment, essent-li 
d’aplicació el règim sancionador previst per a les empreses privades a l’art. 45 de la 
LOPD. 

Cinquena.- Preu i facturació  

El preu dels serveis descrits està format per un import fix corresponent a les despeses 
de producció i un import variable que resultarà de la recaptació obtinguda pel 
Prestador en base al nombre d’entrades venudes, les quals tenen un preu entre de 22 
i 25€ amb un aforament limitat  de 1.450 persones. 

El preu comprèn la totalitat del serveis contractats i porta implícites totes les despeses 
directes i indirectes que el Prestador ha de realitzar per la normal execució del 
contracte. 

Sisena.- Resolució del contracte 

El contracte podrà resoldre's per les causes generals d'extinció dels contractes i 
procedirà la rescissió del present contracte abans del transcurs del termini pactat en 
els següents suposats: 

1. Per acord de les parts per escrit. 

2. Per incompliment de les obligacions que li corresponen en virtut de l'establert en el 
present contracte. 

3. Per extinció de la personalitat jurídica del prestador o declaració de concurs. 

En qualsevol cas, la part que pretengui resoldre el present contracte al·legant 
incompliment de l’altre part, haurà de requerir-li al compliment de l'obligació de forma 
fefaent, atorgant-li un termini de cinc (5) dies a la part incomplidora perquè pugui 
esmenar aquest incompliment. Transcorregut aquest termini sense que els 
incompliments haguessin estat esmenats, el perjudicat podrà exercitar l'esmentada 
facultat. Si escau, l'incompliment de qualsevol de les obligacions suposarà el 
naixement d'un dret d'indemnització pels danys i perjudicis produïts. 

Setena.- Vigència 

El període de vigència del present contracte serà fins al 31 de desembre de 2017. 

Vuitena.- Règim jurídic 

El contracte es regirà per les normes del dret privat pel que fa als efectes, compliment i 
extinció i per allò previst al TRLCSP pel que fa a la seva modificació, de conformitat 
amb l’article 20 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del Text Refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) per estar comprès a la categoria 
26 de l’annex II, com a contracte de serveis d’esplais culturals. 

I en prova de conformitat i acceptació del seu contingut, ambdues parts signen els sis 
folis, del present contracte, per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data esmentats en 
l'encapçalament. 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
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7. Anul·lació compromís de despesa. Aprovació 
 
Vista la subvenció d’import 8.000 euros atorgada a l’exercici 2016 per l’IPEP a favor de 
l’Agrupació de Comerciants de Palafrugell (ACOPA) i que es va formalitzar mitjançant 
conveni, pel qual es va ingressar una bestreta d’import 6.000 euros i la resta de la 
subvenció per import de 2.000 euros  s’havia de fer efectiu una vegada es presentés el 
corresponent compte justificatiu. 
 
Vist el compte justificatiu presentat per ACOPA en data 24 de març de 2017 i del qual 
es justifica correctament 5.230,79 euros de la subvenció atorgada. 
 
Vist l’ingrés efectuat en data 13 d’abril de 2017 per import de 769,21 € en concepte de 
reintegrament de la part no justificada de la bestreta. 
 
Atès que l’article 90 del Reglament 887/2006 de la Llei General de Subvencions 
permet la devolució a iniciativa del preceptor sense requeriment previ. 
 
Atès que amb la justificació presentada i l’ingrés efectuat es regularitza el pagament de 
la bestreta de la subvenció, i , en conseqüència , procedeix deixar sense efecte el 
segon pagament previst realitzar per part de l’IPEP.  
 
Es proposa: 
 
Anul·lar el compromís de despesa del segon termini d’import 2.000 euros de la 
subvenció atorgada a l’any 2016  per la Junta de Govern de l’Ipep a favor de ACOPA a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 32.4310.48900. 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
8. Conveni ACOPA (Associació de comerciants de Pala frugell). Aprovació 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALA FRUGELL, 
INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I L’AGRUPACIÓ DE COM ERCIANTS DE 
PALAFRUGELL  

 

Palafrugell,  maig de 2017 
 

REUNITS 
 
D’una part, l’I·llm. Senyor Juli Fernández Iruela, alcalde de Palafrugell i president de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), en execució de l’acord adoptat 
per la Junta de Govern, de data 14 de març de 2017, assistit pel senyor .............., com 
a secretari municipal. 
 
I de l’altra, el senyor César Toledo Valdivia, president  de l’Agrupació de Comerciants 
de Palafrugell (ACOPA), amb NIF 40519960D actuant en nom i representació 
d’aquesta, inscrita amb el número 78 en el registre municipal d’Associacions de 
l’Ajuntament de Palafrugell. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per concertar el 
present conveni de col·laboració, d’acord amb l’article 3.1 c) del Reial Decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, i a tal efecte, lliure i voluntàriament, 
 

MANIFESTEN 

I.- Que l’Ajuntament de Palafrugell i l’IPEP afavoreixen les activitats i les accions 
destinades a fomentar la promoció i la dinamització comercial. 
 
II.- Que l’Agrupació de Comerciants de Palafrugell (ACOPA) organitza al llarg de l’any 
accions de dinamització comercial. 
 

PACTES 

Primer.- Objecte 

 
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Palafrugell, l’IPEP i l’ACOPA pel finançament en matèria de promoció 
del municipi i, més concretament, en la dinamització del seu teixit comercial. 
 
En conseqüència l’Ajuntament de Palafrugell es comp romet a atorgar una 
subvenció en els termes següents:  

 
Segon.- Condicions particulars del conveni 

 

L’ACOPA es compromet a: 

 

1. Programar el calendari d’actuacions anuals de manera consensuada amb l’IPEP 
presentant una proposta abans del 31 de maig. 

 

2. Incentivar que els seus associats s’impliquin a les campanyes institucionals de 
promoció econòmica. 

 

3. Traslladar la informació als seus associats que des de l’IPEP se li faci arribar. 
 

4. Designar un membre, i substitut, de la junta de l’Agrupació com a representant del 
sector comercial a la junta de govern de l’IPEP. 

 

5. Sol·licitar en el termini d’un mes, totes les activitats previstes, que necessitin la 
col·laboració de l’Ajuntament, o suposin ocupació de la via pública. 

 

6. Informar a l’àrea de cultura i a l’IPEP de totes les activitats previstes per tal 
d’incloure-les a l’agenda municipal. 

 

7. Complir amb les següent condicions, en el supòsit que l’ACOPA, en la producció de 
les seves accions, requereixi del suport de la brigada municipal de l’Ajuntament sota 
la gestió de l’àrea de serveis: 
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a. En el cas que l’encàrrec es pugui portar a terme dins l’horari laboral de la mateixa 
brigada municipal, i aquest encàrrec estigui entrat mitjançant instància en el 
termini mínim d’un mes d’antelació, es realitzarà sense cost addicional. Si la 
tipologia de tasques a realitzar és diferent a les habituals que desenvolupa la 
brigada municipal aquestes hauran de tenir el vist-i-plau de la cap d’àrea de 
serveis i del gerent de l’IPEP. 

 

b. En el cas que l’encàrrec s’hagi de realitzar en franges horàries que impliquin 
hores extres per part de la brigada, serà la mateixa ACOPA qui pagarà la 
prestació d’aquests serveis d’acord amb les tarifes estipulades. 

 
Per la seva part corresponent  l’IPEP es compromet a: 
 
1. Fer una aportació directa de 4.000€ de la partida 32.4310.48900 “Aportació ACOPA” 
destinada al finançament d’activitats de promoció i dinamització comercial executades 
durant el 2017 d’acord amb el pla d’actuació presentat i que es farà efectiva una 
vegada, d’acord amb el següent calendari: 

 

a. Bestreta del 75% per import de 3.000 euros en el termini màxim de 40 dies un 
cop signat el conveni. 

 

b. Liquidació subvenció: 1.000 euros  una vegada s’hagi presentat la justificació 
econòmica i es verifiqui la seva correcció.  L’IPEP haurà de fer el pagament en el 
termini màxim de 20 dies des de que es verifiqui la correcció de la justificació 
presentada. 

 

En cas que del compte justificatiu es derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament, 
s’aconseguís un superàvit econòmic per l’execució d’activitats de promoció i 
dinamització, es procediria a reduir l’aportació municipal fins obtenir una situació 
d’equilibri econòmic. 

 

2. A implementar el projecte “Pla d’acció comercial” en el temps i forma acordat dins 
l’any en curs. 

 

3. A fer difusió de la graella d’actuacions d’ACOPA a través de les eines i mitjans 
propis que disposa l’IPEP, i per extensió els mitjans de comunicació de 
l’Ajuntament. 

 

4. Totes les actuacions subjectes a aquest conveni que impliquin ocupació de la via 
pública quedaran  no subjectes a l’aplicació de l’ordenança fiscal nº15 previ informe 
favorable de l’ipep, les  despeses que ocasionin (policia, serveis fora de l’horari laboral, 
enllumenats, etc) que seran valorades individualment per cada àrea implicada i que 
hauran de ser assumides per ACOPA. 
 
 
Tercer.- Obligacions formals i de justificació de l a subvenció 

 

El beneficiari de la subvenció es compromet a: 
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1. Portar a terme l’activitat subvencionada en els termes sol·licitats. 
 
2. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca el 

decret 333/2002. 
 

3. Fer constar en els rètols anunciadors i altre material que s’editi  la ressenya: “Amb 
el suport de l’Ajuntament de Palafrugell” i permetre la presència de tanques, 
pancartes o banderoles publicitàries de l’Ajuntament de Palafrugell 

 

4. Facilitar les actuacions de control financer que d’acord amb la Llei 38/2003 executi 
l’Ajuntament. 

 

5. La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu abans del 30 
de novembre de l’any en curs de les despeses realitzades i ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat 
disponible al web de l’Ajuntament i que estarà integrat per: 
 

a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació, abans del 30 de 
novembre de 2017. 
 
b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 
identificació de l’import i la seva procedència. 
 
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o 
documents originals que acreditin aquestes despeses. 
 
d. Les despeses de personal, en cas d’haver-hi, hauran d’acreditar-se amb els 
rebuts de nòmines confeccionats d’acord amb l’ordre 27 de desembre de 1994 i 
amb els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2). 
 
e. Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de 
facturació. 

 

f. Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€. 

 

g. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. Els originals de les factures 
o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant 
diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi 
constar el percentatge imputat. 

 
Amb la signatura del present conveni l’ACOPA autoritza a l’Ajuntament de Palafrugell 
per tal de comprovar les seves dades davant l’Agència Tributària i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. 

En cas que no es justifiqui l’import estipulat es revocarà el seu import en la part no 
justificada, d’acord amb el percentatge de finançament establert. 
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Quart.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva formalització i finalitzarà 
en el moment en què es justifiquin plenament les subvencions rebudes, i si escau, els 
controls financers que corresponguin. 

 
Cinquè.- Règim jurídic i publicació del conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està subjecte a la 
Llei 38/2003, general de subvencions, i a la seva normativa de desenvolupament. El 
present conveni podrà objecte de publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Causes i formes d’extinció 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 
1. La resolució de mutu acord. 
2. La finalització de la seva vigència. 
3. La resta de causes previstes legalment. 
 
Setè.- Jurisdicció competent 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin 
sorgir. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en lloc i la data que 
s’assenyalen, amb tres exemplars i a un sol efecte. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
9. Contracte Fundación Clarós. Concert Serrat. Rati ficació. Aprovació 
 
Ratificació del conveni:  
 

CONTRACTE AMB LA FUNDACIÓN CLARÓS PEL CONCERT BENÈF IC QUE SE 
CELEBRARÀ AL RECINTE DE PORT BO EL DIVENDRES 30 DE JUNY DE 2017 

 

Palafrugell, 8 de maig de 2017 

 

Reunits 

 
D’una part, l’Il·lm. senyor Juli Fernández Iruela, president de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell (en endavant IPEP), CIF P1700054H en virtut de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern de l’IPEP de data 14 d’abril de 2015. 
 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

I de l’altra, el senyor Andrés Clarós amb NIF ..................., actuant en nom i 
representació com a ................ de la Fundación Clarós (en endavant el Prestador) 
amb CIF G62421482 i domicili al carrer Los Vergós 29-31, 08017 Barcelona. 
 
Ambdues parts, en el respectiu caràcter amb el qual intervenen, es reconeixen 
mútuament la capacitat legal en dret necessària per concertar el present contracte 
privat de prestació de serveis i en  aquest efecte, lliurement i de comú acord, 

 

Manifesten 

I.- Que l’IPEP és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per 
l'Ajuntament de Palafrugell, amb la finalitat promoure l’activitat turística i cultural del 
municipi, d’acord amb allò que preveu l’article 25, lletra h) i m) de la Lle 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles  27.3, 66. b) i 68 de la Llei 
13/2002 de 21 de juny de Turisme de Catalunya. 

II.- Que l’IPEP en exercici de les seves competències organitza anualment la Cantada 
d’havaneres a Calella de Palafrugell, i enguany ha proposat organitzar el dia 30 de 
juny, a l’espai físic de la 51ª Cantada, un concert benèfic amb l’artista Joan Manel 
Serrat. 

III.- Que la Fundación Clarós  disposa dels drets en exclusiva de l’artista Juan Manel 
Serrat i com entitat sense ànim de lucre està interessada en ser la promotora i 
productora d’aquest concert benèfic, per destinar l’import de la venda d’entrades a la 
lluita contra la sordesa profunda i ajuda humanitària en els països africans on intervé la 
Fundació en la lluita contra  malalties i defectes otorinolaringòlegs i facials.  

IV.- Que la Junta de govern de l’IPEP ha acordat contractar els serveis de la 
Fundación Calrós per la realització d’aquest concert benèfic en virtut del que es 
disposen els articles 111 i 138.3, del Reial decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

V.- Que el Prestador està facultat i té plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que 
preveu l’article 54 del TRLCSP, no incorre en cap de les prohibicions de contractar 
recollides en l’article 60 del TRLCSP i disposa dels coneixements, equips necessaris i 
gaudeixi de l’habilitació empresarial o professional per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

 

VI.- El contracte es regirà per les normes del dret privat pel que fa als efectes, 
compliment i extinció, de conformitat amb l’article 20 del Reial decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 
per estar comprès a la categoria 26 de l’annex II, com a contracte de serveis d’esplais 
culturals. Pel que fa a la seva preparació i licitació, d’acord amb allò que preveu 
l’article 170 d) la seva adjudicació es porta a terme pel procediment de contracte 
negociat sense publicitat. 

I sobre els antecedents que precedeixen, ambdues parts acorden sotmetre el present 
contracte a les següents: 

 

Clàusules 

Primer.- Objecte 
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Contractar els serveis del Prestador per ser el promotor i productor del concert benèfic 
que s’ha de celebrar el dia 30 de juny de 2017 a les 21:30 hores a la Plaça Port Bo, 
que oferirà el cantant Joan Manel Serrat, en el marc del programa per la de la 51ª 
edició de la Cantada d’havaneres de Palafrugell. 

Segona. Característiques de la prestació del servei   

k. Contractar l’artista Joan Manel Serrat, assumint i fent-se càrrec del pagament dels 
caixets, amb les respectives despeses de seguretat social, IRPF, etc. 

l. Assumir i fer-se càrrec les despeses derivades dels drets d’autor de la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE), com a promotors del concert. 

m. Adaptar l’espectacle a les mides de l’escenari i a les infraestructures instal·lades per 
la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. Gestionar la producció dels riders 
(back line) i producció de l’espectacle en general, així com la decoració de 
l’escenari, si no s’arriba a un acord amb televisió de Catalunya per utilitzar la 
decoració de l’escenari que es farà servir per a la Cantada. 

n. Complir amb les mesures de seguretat exigides i realitzar les mesures 
contemplades en el Pla d’autoprotecció que l’Ajuntament realitzarà per a aquest 
esdeveniment. 

Tercera.- Obligacions de l’IPEP 

Per dur a terme la celebració de l’event  l’IPEP es compromet a:  

h. Realitzar totes les gestions i tràmits necessaris per donar suport a l’organització de 
l’esdeveniment cultural i a la celebració del concert. 

i. Posar a disposició l’espai del recinte de Port Bo per a la realització del concert i 
facilitar-ne l’ús de l’espai del frontis de l’escenari. En base a l’establert a l’ordenança 
fiscal s’emetrà informe justificatiu de l’activitat de promoció que suposa aquest 
concert i que suposa la no subjecció d’aquest ús a la taxa municipal. 

j. Fer-se càrrec de la comunicació i promoció del concert, que es realitzarà en el marc 
de la 51ª edició de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, sense 
prejudici de la que pugui fer l’entitat promotora del concert. La comunicació prevista 
és la següent: 

− 5.000 díptics  
− Plafons 2x1 a l’entrada del municipi 
− Mupis 
− Pantalles electròniques del municipi 
− Xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram  

k. Assumir la despesa i la gestió de la instal·lació de la platea, escenari i generadors 
que proporcionin l’energia elèctrica necessària incloent-hi els consums dels 
mateixos i les hores del tècnic. 

l. Assumir les despeses de la sonorització i il·luminació del concert ja sigui amb 
pressupost propi o provinent de tercers en forma de patrocini. Les empreses 
subministradores del so i la llum hauran de ser necessàriament les que 
subministren el so i la llum a la Cantada d’havaneres. 

m. Dotar d’un espai que serveixi com a camerino de l’artista el més a prop possible del 
recinte de Port Bo. 

n. Posar a disposició dels artistes col·laboradors en el concert de vuit (8) places 
d’aparcament a Calella.  
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o. Assumir les despeses derivades dels serveis de protecció civil, cossos de seguretat 
pública, salvament, així com contractar el serveis de neteja del recinte, fins a un 
màxim de 600,00€. 

p. Assumir i fer-se càrrec del personal d’acomodació, gestió de la platea i venda 
d’entrades a través del portal Koobin. 

Quarta- Obligacions del Prestador 

Per dur a terme la celebració de l’event el Prestador es compromet a:  

a. Responsabilitats i assegurances 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, els 
serveis es prestaran en els termes i condicions següents: 

- Responsabilitat Civil: El Prestador es responsabilitzarà totalment pels danys causats 
a persones o béns propietat de qualsevol dels participants, empreses adjudicatàries de 
serveis en règim de concessió o visitants, directament o indirectament pels seus 
treballadors i en especial els ocasionats per negligència, imprudència o dol. Aquest 
efectes haurà de subscriure una assegurança de Responsabilitat Civil que garanteixi la 
cobertura de les possibles responsabilitats abans descrites. 

En tot cas, seran suportats per el Prestador els danys i perjudicis en la quantia de la 
franquícia i en el que se superen els límits que s'estableixin en les pòlisses 
d'assegurances, així com en els béns i riscos no coberts en les mateixes. 

- Altres assegurances i cobertures: 

El Prestador haurà de mantenir durant el termini d'execució del contracte, com a mínim 
les cobertures següents: 

- Responsabilitat Civil de subscripció obligatòria per a tots els vehicles que siguin 
utilitzats en l'execució del servei, tal i com preveu la Llei d'ús de Circulació de Vehicles 
de Motor. 

- El Prestador i el seu cas els subcontractistes, hauran de tenir donades d'alta en la 
Seguretat Social a totes les persones que intervinguin en els serveis així com complir 
amb les exigències d'assegurances de Vida i Accidents que determinen els convenis 
sectorials a què pertanyen. 

- Qualsevol altre assegurança que pugi ser-li exigida per la legislació vigent o Conveni 
Col·lectiu al llarg del contracte. 

b. Obligacions laborals i socials 

El Prestador executarà el contracte realitzant de manera competent i professional els 
serveis, complint els nivells de qualitat exigits i tenint cura diligentment dels béns 
propietat de l’Ajuntament que hagi d’utilitzar-se en execució del contracte. 

Tots els serveis prestats pel Prestadores realitzaran per personal especialitzat i es 
personarà amb tot el material necessari, adequat i actualitzat, per prestar el servei. 
Aquest personal dependrà exclusivament d’ell i per tant aquest tindrà tots els drets i 
deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents 
en tot moment en matèria laboral, fiscal, de Seguretat Social i de prevenció de riscos 
laborals, referides al propi personal. 

El Prestador és responsable i assumeix a càrrec seu qualsevol sanció derivada 
d'infraccions en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball, conseqüència del 
seu personal. 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

Les obligacions establertes per al prestador per la present clàusula seran també 
d'obligat compliment per als seus possibles empleats i col·laboradors, tan externs com 
interns, i sotscontractistes, per la qual cosa el prestador respondrà davant de 
l’Ajuntament, si aquestes obligacions són incomplertes pels empleats. 

- Correspon exclusivament al Prestador la selecció del personal que formarà part de 
l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte. El Prestador procurarà que hi hagi 
estabilitat en l'equip de treball, i que els variacions en la seva composició siguin 
puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon funcionament del 
servei, informant en tot moment a l'entitat contractant. 

- El Prestador assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre 
el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el 
poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i paga 
dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels 
treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 
quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, 
l'exercici del potestat disciplinària, així com tots drets i obligacions es deriven de la 
relació contractual entre empleat i empresari. 

c. Protecció de dades: 

- Les dades facilitades en virtut del present contracte, així com les recollides i 
tractades, únicament seran utilitzades per dur a terme les activitats pròpies de activitat 
objecte del contracte com també qualsevol altra expressament autoritzada per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 

- El Prestador, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips 
que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, com també el 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les 
fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant LOPD). 

- Quan el Prestador procedeixi a la recollida de dades de caràcter personal, bé per a la 
incorporació de nous (registres o persones físiques o socis, etc.) o per a la modificació 
de les dades existents, haurà d’informar la persona interessada del fitxer, responsable 
i exercici dels drets ARCO. 

- Finalitzat el període de vigència d’aquest contracte i, si escau, de la pròrroga 
corresponent, el Prestador procedirà a retornar totes les dades de què disposi i 
estiguin vinculades, tant les emmagatzemades en suports informàtics, com les que 
estiguin en suport paper. El Prestador es compromet a la total destrucció de les dades 
un cop aquestes hagin estat lliurades a l’ajuntament d’acord amb la previsió anterior. 

- L’incompliment de totes o alguna de les obligacions previstes en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal incloses en el present contracte o de les previstes a la 
Llei orgànica 15/1999 (LOPD) o a les normes que la desenvolupin suposarà que el 
Prestador es constitueixi com a responsable del fitxer, de manera que haurà de 
respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment, essent-li 
d’aplicació el règim sancionador previst per a les empreses privades a l’art. 45 de la 
LOPD. 

Cinquena.- Preu i facturació  

El preu dels serveis descrits està format per un import fix corresponent a les despeses 
d’allotjament de l’artista Juan Manel Serrat, per un import màxim de 300€ i un import 
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variable que resultarà de la recaptació obtinguda pel Prestador en base al nombre 
d’entrades venudes, les quals tenen un preu públic de 50€ amb un aforament limitat  
de 1.450 persones, tenint en compte que la recaptació obtinguda, per la venda de les 
entrades es destinarà a  projectes ajuda humanitària en els països africans on intervé 
la Fundació en la lluita contra malalties i defectes otorinolaringòlegs i facials. 

El preu comprèn la totalitat del serveis contractats i porta implícites totes les despeses 
directes i indirectes que el Prestador ha de realitzar per la normal execució del 
contracte. 

Sisena.- Resolució del contracte 

El contracte podrà resoldre's per les causes generals d'extinció dels contractes i 
procedirà la rescissió del present contracte abans del transcurs del termini pactat en 
els següents suposats: 

1. Per acord de les parts per escrit. 

2. Per incompliment de les obligacions que li corresponen en virtut de l'establert en el 
present contracte. 

3. Per extinció de la personalitat jurídica del prestador o declaració de concurs. 

En qualsevol cas, la part que pretengui resoldre el present contracte al·legant 
incompliment de l’altre part, haurà de requerir-li al compliment de l'obligació de forma 
fefaent, atorgant-li un termini de cinc (5) dies a la part incomplidora perquè pugui 
esmenar aquest incompliment. Transcorregut aquest termini sense que els 
incompliments haguessin estat esmenats, el perjudicat podrà exercitar l'esmentada 
facultat. Si escau, l'incompliment de qualsevol de les obligacions suposarà el 
naixement d'un dret d'indemnització pels danys i perjudicis produïts. 

Setena.- Vigència 

El període de vigència del present contracte serà fins al 31 de desembre de 2017. 

Vuitena.- Règim jurídic 

El contracte es regirà per les normes del dret privat pel que fa als efectes, compliment i 
extinció i per allò previst al TRLCSP pel que fa a la seva modificació, de conformitat 
amb l’article 20 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del Text Refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) per estar comprès a la categoria 
26 de l’annex II, com a contracte de serveis d’esplais culturals. 

I en prova de conformitat i acceptació del seu contingut, ambdues parts signen els sis 
folis, del present contracte, per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data esmentats en 
l'encapçalament. 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 

Aprovació de la despesa:  
 
Aprovar la despesa vinculada al contracte anteriorment ratificat amb càrrec a la 
partida 32.4320.22109 Infraestructura Cantada d’havaneres per un valor màxim de 
2.600,00 € de l’apartat l del contracte amb Fundación Clarós.  
 
 

10. Preus públics. Aprovació. 
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Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals : 
 
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació, 
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord 
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril” 

 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les 
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern. 
 
Vist l'informe número 27 emès en data 3 de maig de 2017 per l'IPEP referent a 
l’establiment de preus públics per l’activitat “Espai publicitari a la part del darrera del 
Julivia Bus Turístic” on es justifica la seva oportunitat i la valoració econòmica prevista 
dels ingressos i despeses derivades de l’activitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.- Aprovar  la modificació /establiment dels següents  preus públics que seran 
vigents fins a la seva modificació expressa: 
 

Activitat Preu públic (iva inclòs) 
Anunci darrera Julivia bus turístic 1.000€ (850 mm x 650 mm) 

 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
11. Precs i preguntes. 
 
La Sra. Margarita Mauri vol felicitar i agrair al personal de l’IPEP per l’esforç realitzat 
per l’organització del flors i violes i valora molt positivament l’impacte en el sector 
turístic i comercial, per aquest motiu considera que s’ha de seguir apostant per aquest 
esdeveniment. Vol fer extensiu el seu agraïment als carrers, comerços, patis i a tots 
els participants de l’edició d’enguany del flors i violes. 
 
Per altra banda la Sra. Margarita Mauri s’acomiada com vicepresidenta de l’IPEP i 
agraeix a tothom per la bona predisposició per ajudar-la a posar-se al dia de l’àrea.  
 
El Sr. Guillem Genover comparteix la opinió de la Sra. Mauri i comenta que ha estat 
una experiència enriquidora i interessant. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i cinc minuts del vespre. 
 
PALAFRUGELL, 9 de maig de 2017 
 
EL PRESIDENT, 
 


