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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 
11 D’ABRIL 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. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sra. Margarida Matas Jordi 
 
Gerent: 
 
Sr. Narcís Ferrer Ferrer 
 
Secretària: 
 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 11 d’abril 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 Xavier Gómez, 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. Rasca l’unça 2017. Informe i Aprovació 
 
Per sisè any consecutiu, les unces tornen al mercat! Del 5 de maig al 4 de juny, les 
parades dels tres mercats diaris de Palafrugell –el de fruita i verdura, el de la carn, i el 
del peix- que participen a la campanya, repartiran entre els seus clients les ja 
conegudes butlles rasca-rasca amb les que es poden guanyar tot tipus de premis, des 
de nits d’hotels i entrades al festival de música de Cap Roig, fins a descomptes en 
molts comerços palafrugellencs, esmorzars de franc als voltants del mercat o 
promocions per anar a fer un vermut als locals especialitzats de la vila. 
 
El Rasca L’Unça és una campanya de promoció de la ciutat per atraure visitants i 
compradors a la vila, amb el Mercat Municipal com a epicentre. La campanya compte 
amb la participació i complicitat de gran part del teixit comercial i turístic del poble, que 
aporten un munt de regals –des de productes quotidians a regals Premium- per a les 
diferents categories de premis. 
Segons un estudi encarregat per l’IPEP, el Mercat Municipal és el principal motiu pel 
qual moltes persones es desplacen diàriament al centre de Palafrugell. Per aquest 
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motiu, des de l’IPEP es va endegar, ja fa sis anys, una campanya per promocionar-lo, 
entenent que, al fer-ho, es fomentava una major presència de visitants al nostre poble i 
tot el teixit econòmic se’n veuria beneficiat. 
 
Enguany s’afegeix una nova categoria de premis a les 6 categories existents l’any 
anterior: l’Unça Obsequi torna per a col·laborar amb la campanya Bon Profit. Aquesta 
campanya, llançada des de l’Àrea de Medi Ambient, busca conscienciar a la població 
sobre el malbaratament alimentari, i el Rasca l’Unça hi contribuirà repartint un obsequi 
relacionat amb aquesta temàtica a tots els guanyadors d’aquesta categoria.  
 
La resta de categories de premis, com a les edicions anteriors, són: l’Unça Premium, 
on s’hi concentren els regals més valuosos, com nits d’hotel, entrades a festivals de 
música, dinars i sopars als nostres restaurants, abonaments a la piscina municipal, 
etc.; l’Unça Mercat, en la qual es poden obtenir premis de 5 euros per anar a gastar en 
qualsevol dels altres dos mercats; l’Unça Mercat Proximitat, que manté l’aposta pels 
productes de quilòmetre zero amb premis específics; l’Unça Comerç, que ofereix 
descomptes de fins el 20% en els comerços que participen a la campanya; l’Unça 
Quotidiana, que ofereix esmorzars o premsa gratuïta en diferents bars i quioscos 
ubicats a prop del mercat; i, finalment, l’Unça Vermut, on es pot guanyar un descompte 
del 2x1 en vermuts oferts als locals especialitzats del nostre poble. 
 
El Rasca l’Unça compte amb la col·laboració i complicitat de diversos sectors 
econòmics de Palafrugell, que ofereixen desinteressadament els premis a l’entendre 
que la campanya és beneficiosa per a la imatge i projecció de la nostra ciutat.  
  
Tota la informació de la campanya: 
www.unça.cat 
 

1. Els comerciants de adherits a la campanya “Rasca l’Unça” faran la seva 
aportació a l’IPEP pel pagament dels premis atenent als criteris prèviament 
acordats per l’IPEP. 

 
2. L’IPEP farà efectiu una part dels premis als comerciants que aportin les 

butlletes amb premi de la campanya “Rasca l’Unça”, d’acord amb els següents 
criteris: 

 
- Es pagarà el 50% de l’import corresponent a les butlletes recollides fins a un 

màxim d’una quantitat que dependrà de l’aportació que ha fet inicialment a la 
campanya cada operador del mercat. Aquesta fórmula serà la següent: 

 
o Quantitat aportada per l’operador x 2,4 = Límit màxim que es pagarà el 

50 % de les butlletes. 
 
o A partir d’aquesta quantitat (la calculada amb la fórmula anterior) es 

pagarà el 100% de l’import de les butlletes recollides. 
 

3. Les despeses de pagament dels premis als comerciants seran imputats a 
l’aplicació de despeses 32.4310.22601 Despeses del foment del comerç i 
mercats i els ingressos per les aportacions dels comerciants a l’aplicació 
d’ingressos 39903 Aportacions Rasca l’Unça. 

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

3. Flors i violes 2017. Informe 
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Torna la Primavera, torna el Flors i Violes a Palafrugell! 
 
8a edició,  del 28 d’abril a l’1 de maig de 2017.  
 
Per vuitè any, Palafrugell dóna la benvinguda a la primavera amb el Flors i Violes, un 
festival que fusiona flors, colors, olors, sabors, arts escèniques i arts plàstiques en un 
itinerari entrellaçat de patis, espais, jardins i carrers del municipi. 
 
La direcció tècnica de l’esdeveniment va a càrrec enguany de l’Eva Torres i la Sílvia 
Beleña, i amb l’assessorament extern de Gerard Ventura en l’apartat de Violes 
(manifestacions artístiques vinculades a la música, teatre, dansa, ...) i en Francesc 
Niell en l’apartat de les Flors (direcció dels patis oficials i assessorament del patis 
voluntaris i carrers).  
 
Amb un pressupost d’aproximadament 56.000 € de tot l’esdeveniment l’aportació 
directa de l’Ajuntament són d’aproximadament 54 %, la resta de recursos venen 
d’ingressos procedents de l’imposta d’estades turístiques, de romanent procedent de 
l’any passat, subvencions, patrocinis i preus públics del mateix esdeveniment.  
 
En aquesta edició podrem fer un recorregut artístic per una quarantena de patis, 
espais i carrers de la vila decorats per a l’ocasió. 
  
Entre les actuacions musicals, enguany cal destacar a Projecte Mut, Marion Harper, 
Estúpida Erikah o Smoquing Soul’s que, entre d’altres, ens acompanyaran durant els 4 
dies de festival amb més de cinquanta espectacles, música i dansa totalment gratuïts. 
 
I tot això, sense oblidar la concorreguda fira d’artesans “Flors i Violes” i l’espai de 
gastronomia amb més èxit: Els Food Trucks amb menjars d’arreu del món. 
 
D’aquesta vuitena edició, en destaquem les següents propostes: 
 
Divendres 28 d’abril  
21.30h Inauguració Festival Flors i Violes 2017. Plaça de l’Església  
Espai Els Forns La Brava – La Bòbila   
Concerts i food trucks 
22h Concert Marion Harper   
23.30h Sessió de DJ Indivendres DJ’s   
Dissabte 29 d’abril 
Espai Els Forns La Brava – La Bòbila   
Concerts i food trucks 
13h Concert acústic Ju 
21h Concert Va!  
23h Concert Projecte Mut 
00.30h Música ambient DJ  
 
 
Diumenge 30 d’abril  
19h Festa Holi  a la plaça de Can Mario 
Espai Els Forns La Brava – La Bòbila   
Concerts i food trucks 
13h Concert d’animació infantil Landry El Rumbero 
21h Concert Festucs 
22.30h Concert Smoking Soul’s 
00.15h Sessió DJ Kharloss Selektah 
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Dilluns 1 de maig  
Espai Els Forns La Brava – La Bòbila   
Concerts i food trucks 
13h Concert Estúpida Erikah  
21h Concert Rock’n’Roll Brothers 
23h Música ambient DJ 
 

Segueix totes les novetat a les xarxes socials: 
www.facebook.com/florsivioles 
@ipeppalafrugell #TurismePalafrugell #Florsivioles 
Més informació al tel. 972 300 228 i a www.florsivioles.cat 
 

4. Mercat setmanal. Compactació. Informe 
 
El mercat setmanal del diumenge a Palafrugell, que tradicionalment ha representat un 
pol d’atracció, una cita gairebé ineludible marcada al calendari per a molta gent de la 
comarca, necessita ser repensat a fons. Els temps que corren així ho exigeixen. 
Evolució o mort seria una consigna no massa allunyada de la realitat, per més 
cridanera que sembli. 
 
La diagnosi és prou greu. El mercat setmanal pateix per diversos fronts. D’alguns, com 
l’administració, en som responsables. D’altres són factors conjunturals: la crisi del 
comerç, en general, també afecta de ple als mercats tradicionals. Buscar-hi sortides és 
cosa de tots, administració i particulars. El que sembla clar és que l’immobilisme  no és 
una opció, si no volem veure com un actiu econòmic tan tradicional es va apagant a 
poc a poc. 
 
La nostra intenció és seguir els següents passos per poder afrontar un repte tècnic, 
polític (govern i oposició) i ciutadà, el repte de repensar el mercat setmanal de 
Palafrugell i específicament el mercat de no alimentació en concret.  
 
Abans de prendre aquesta decisió creiem des de l’IPEP que s’ha de fer una anàlisi 
molt profunda i fer uns passos previs: 
 
1.- Compactació del mercat: 
 
Cada 3 o 4 anys el mercat del diumenge de productes diversos es compacta ja que 
van quedant espai lliures pels següents motius: 
 

- Baixa voluntària dels marxants 
- Revocació de la llicència per falta de pagament 
- Revocació de la llicència per falta d’assistència al mercat 

 
Per omplir els espais buits es desplacen les parades en direcció al carrer Pi i Margall 
fins al carrer de Begur, on comença el mercat d’alimentació dels diumenges.  
 
Un cop compactat, la nostra intenció és fer-la abans de l’estiu.  
 
2.- Elaboració d’un nou reglament del mercat adaptat a la nova directiva europea.  
 
Un cop fet això estarem en disposició de debatre el futur del mercat del diumenge, 
decidint què s’hi ha de vendre, a on?, quan? Creiem necessari un debat profund.  
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5. Contracte concert benèfic en favor de la Fundaci ón Clarós. Aprovació 

 
S’aprova el contracte privat de prestació de serveis amb la Fundació Clarós per a la 
celebració d’un concert benèfic en el recinte de Port Bo el divendres 30 de juny de 
2017 d’acord amb el següent redactat: 
 
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 virtud 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………………amb NIF …………….., actuant en nom i 
representació com a …………………de la Fundació Claró (en endavant el Prestador) 
amb CIF G62421482 i domicili al carrer Los Vergós 29-31 08017 Barcelona. 
 
Ambdues parts, en el respectiu carácter amb el que intervenen, es reconeixen 
mútuament la capacitat legal en dret necesaria per concertar el present contracte 
privat de prestació de serveis  i en aquest efecte, lliurament 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, en el marc del programa 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 
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contracte a les següents: 
 
Clàusules 
 
Primer.- Objecte 
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 a executar pel Prestador . 
a. Contractar l’artista Joan Manel Serrat, 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, 
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. 
d. 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. 
e.- La gestió de la recaptació per les entrades venudes serà a càrrec del Prestador  
 
Tercera.- Obligacions de l’IPEP 
 
Per dur a terme la celebració de l’event 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  
facilitarne 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: 
− 5.000 díptics 
− Plafons 2x1 a l’entrada del municipi 
− Mupis 
− Pantalles electròniques del municipi 
− Xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram 
d. 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. 
e. 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. 
f. Dotar d’un espai que serveixi com a camerino de l’artista el més a prop possible del 
recinte de Port Bo. 
g. Posar a disposició dels artistes col·laboradors en el concert de vuit (8) places 
d’aparcament a Calella. 
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h. 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€. 
i. Assumir i fer-se càrrec del personal d’acomodació, gestió de la platea i venda 
d’entrades a través del portal Koobin. 
 
Les despeses que es derivin d’aquestes obligacions aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 32.4320.22608 del pressupost de despeses 2017 de l’IPEP. 
 
Quarta- Altres 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. 
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 
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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 potestad 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 
8 de 13 

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 que serà 
facturat pel Prestador a l’IPEP,  i un import variable que resultarà de la recaptació 
obtinguda pel Prestador en base al nombre d’entrades venudes, les quals tenen un 
preu públic de 50€, que serà aprovat per l’IPEP,  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 
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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 
esmerar 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.- 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. 
 

6. Conveni de col·laboració amb La Brava beer. Apro vació 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lm., senyor Juli Fernández Iruela, Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell 
i President de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), en virtut de 
l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’IPEP de data 14 d’abril de 2015 assistit pel 
senyor Marià Vilarnau Massa, com a secretari general de la corporació. 
 
I de l’altra, el senyor Sergi Carmona Romero amb NIF 45465763F en nom i 
representació de La Brava Beer SL amb domicili Oms, 10 Vullpellac amb CIF 
B55224687 com a representant legal de l’entitat mercantil, 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (d’ara endavant 
IPEP) del que estableixen els seus estatuts, ostenta competències en promoció 
econòmica, turística, cultural i d’oci.  
 

II.- Que La Brava Beer SL estan interessats en ser els patrocinadors del festival Flors i 
Violes de Palafrugell que s’ha de celebrar des del dia 28 d’abril al dia 1 de maig de 
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2017 de juliol a Palafrugell, del qual l’IPEP n’és l’organitzador. 
 
 
PACTES:  
 
PRIMER.- Objecte  
 

L’IPEP està interessat en celebrar el Festival Flors i Violes a Palafrugell que tindrà lloc 
del 28 d’abril a l’1 de maig de 2017.  

Es tracta de l’obertura al públic d’una sèrie d’espais, (públics i privats), intervinguts per 
artistes (plàstics, visuals, sonors...) que transformen i ocupen l’espai, utilitzant el pati 
com a element de trobada, acció i reflexió, juntament amb els carrers i comerços de la 
vila decorats pels mateixos comerciants, que entre ells formen un recorregut. 

A més a més, en aquest recorregut de patis i espais, trobem tot un ventall d’activitats 
d’arts escèniques diverses, (música, dansa, teatre, espectacles infantils, tallers, 
cercaviles, etc.).  
 
Així mateix, hi ha un espai dedicat a la gastronomia, de caire popular, amb un escenari 
que acull el final de totes les cercaviles i actuacions, i que s’ha convertit en el punt de 
trobada de la gent.  
 

L’objectiu final de Flors i Violes és donar la benvinguda al bon temps i posicionar 
Palafrugell com a pol d’atracció i referent cultural de les comarques gironines. 

D’altra banda, La Brava Beer SL està interessat en ser patrocinador d’aquest 
esdeveniment. 
 
SEGON.- Obligacions  
 

a) La Brava Beer SL es compromet a:  
 

1. Proveir l’espai Els Forns d’una barra amb el servei de bar, fent-se càrrec 
també del personal que l’assisteixi i les necessitats pròpies d’un bar 
exterior. La barra de “La Brava Beer” vendrà en exclusiva begudes 
alcohòliques,  aigües i refrescos. Els altres operadors (Food Trucks, i 
altres operadors dins del l’Espai Els Forns), només tindran permès vendre 
begudes tipus infusions i cafès.   

 
 
2. L’horari de la barra serà : 

a. Divendres 28 d’abril de 21h a 01h 
b. Dissabte 29 d’abril de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 
c. Diumenge 30 d’abril de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 
d. Dilluns 1 de maig de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 

 
Coordinar els horaris amb el tancament dels concerts 
 

3. Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’edició de material (cartells, 
díptics, programes, dissenyadora, altres aplicacions gràfiques) del Festival 
amb una aportació màxima de 3.500.-€ més IVA. Els proveïdors 
facturaran directament a La Brava Beer SL aquestes despeses. Amb 
l’elaboració dels materials i límits segons es detalla el punt 10. 
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4. Proporcionar a l’IPEP altres elements corporatius que La Brava Beer 
vulgui que estiguin presents per donar visibilitat a la marca a l’espai dels 
Forns, a Plaça Nova (carpa d’informació(*) i a la plaça de Can Mario 
(Festa Holi), escenari concerts i, altres espais del municipi amb els 
elements proporcionats. El material proporcionat serà recuperat al final del 
esdeveniment. 

 
5. Proporcionar als músics que actuïn a l’espai Els Forns la beguda que 

necessitin per a la seva actuació a l’espai que s’habilitarà com a camerino. 
 
*pendent de confirmar disponibilitat.  
 

b) L’IPEP es compromet a:   
 

1. Cedir un espai suficient i  gratuït (als costat dels concerts)  a la espai “els 
Forns” per poder muntar una barra i per la venda de begudes alcohòliques i 
refrescos, i donar les autoritzacions necessàries 

 
2. Proporcionar connexió elèctrica necessària pel bon funcionament de la 

barra (s’estima una potencia mínima de 2kw, i limitador de 16 A,  i un 
nombre 8-12 endolls) 

 
3. Disposar d’un punt de subministrament d’aigua proper per les màquines 

expenedores i un punt proper per desaiguar les maquines al final de 
l’esdeveniment. 

 
4. Proporcionar la neteja diària constant i necessària per mantenir els espais 

en bon estat al llarg de tot el programa.  
 
5. Incorporar la imatge corporativa de “La Brava Beer” a tot el material que 

s’editi en un lloc destacat i com a patrocinador principal per tot el municipi. 
 
6. Autoritzar la presència d’equipaments i elements corporatius editats i 

acordats en aquest contracte i altres que proporcioni La Brava tant a l’espai 
dels Forns, a plaça Nova i a la plaça de Can Mario, i a la resta del municipi.  

 
7. Programar concerts i activitats a l’espai Els Forns per tal de dinamitzar 

l’espai. Permís per posar imatges corporatives als escenaris.  
 
8. Proposar i vetllar per a que els músics, cuiners, representants, autoritats, 

personatges del municipi es facin fotos amb el producte i les comparteixin 
en les seves xarxes socials així com també les compartirà La Brava a les 
seves xarxes. Influèncers.  

 
9. Fer-se càrrec de la comunicació i promoció del Festival tan en mitjans on 

line com off line. 
 
10. Editar 500 cartells, 3.500 díptics i 5.000 programes del Festival i la seva 

distribució al municipi. Així com la producció dels plafons 2x1 de l’entrada 
del municipi i Mupis. 

 
11. Signatura del conveni de col·laboració amb els mitjans per fer-ho públic i 

compartir la nota de premsa.  
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12. Atorgar un Dret de preferència a favor del “La Brava Beer” per la continuïtat 
de la col·laboració, en altres esdeveniments i en posteriors edicions del 
Festival “Flors i Violes”.  

 
13. L’Ajuntament es compromet a elaborar i fer arribar una carta de 

recomanació, consensuada i destinada als restaurants, bars, hotels i 
botigues del seu poble que l’IPEP tingui a la  seva base de dades. 

 
TERCER.- Vigència  
 
El període de vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2017. 
 
QUART.- Règim jurídic i publicació del conveni  
 
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa. 
 
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret 
d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància que 
el propietari autoritza a l’ajuntament a fer públic el contingut d’aquest conveni i de les 
dades personals de l’empresa i representants que hi consten als efectes d’informació 
pública. 
 
El present conveni serà objecte de publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- 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. L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides 

en el conveni per cadascuna de les parts. 
4. La resta de causes previstes legalment.  

 
SISÈ.- Jurisdicció competent  
 
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni, 
ambdues parts acorden realitzar esforços, de cara a la solució amistosa del conflicte, 
amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa, si 
persistís el desacord. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 

 
7. Preus públics. Aprovació. 

 
Preus Públics. Aprovació  
 
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” 
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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 21 emès en data 11 d’abril de 2017 per l'IPEP referent a 
l’establiment o modificació de preus públics de la botiga de l’oficina de turisme Pineda 
Gèlia 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) 
 
Productes Artesania Esteban Ferrer, S.L.: 
 
- Imants pesquer (7,50x3,50x0,70) 
- Imants barca (7,00x3,50x1,00) 
- Clauer espina peix obridor (3,00x11,00x0,40) 
- Clauer peix ratlles 
- Clauer peixos fusta 
- Porta espelmes eriçó de mar 
- Boies de pesca (6,00x11,00x6,00) 
- Boies de pesca (8,00x19,00x8,00) 
- Tovallola nàutica & pareo 
- Tassa nàutica veler 
- Vaixell guardiola (15,00x10,50x10,50) 
- Barca de pesca (13,00x13,50x4,50) 
- Barca de pesca (21,00x21,00x6,50) 
- Iot de pesca (16,50x7,00x4,50) 
- Pesquer petit 
- Pesquer gran 
- Bot de llums (color fusta) 
- Far llum (16,50x48,00x16,50) 
- Xarxa de pesca 
 
Productes Foxima98, S.L.: 
 
- Fotos paisatges 20x30 
- Fotos paisatges 30x45  
 

 
 
 
3€ 
3€ 
4€ 
4€ 
4€ 
7€ 
4€ 
6€ 
15€ 
6€ 
8€ 
10€ 
16€ 
12€ 
36€ 
38€ 
55€ 
44€ 
12€ 
 
 
 
6€ 
10€ 

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

8. Precs i preguntes. 
 
La Sra. Margarita maura explica els canvis en l’equip de govern. Com a President de 
l’IPEP continuarà el Sr. Juli Fernandez, la Vice-Presidenta serà la Sra. Margarita Mauri 
i s’encarregarà de les seccions de Turisme, Emprenedoria i Ocupació. 
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El Sr. Guillem Genover estarà al capdavant de les seccions de Comerç, mercats i 
indústria. 
 
La Sra. Margarita Mauri comenta que seguiran amb la mateixa línea de treball, 
treballant colze a colze amb el sector i que estan oberts a escoltar les seves 
aportacions. Per altra banda agraeix la tasca a l’antic regidor Sr. Albert Gómez. 
 
El Sr. Albert Gómez agraeix les paraules de la Sra. Margarita Mauri i comenta que el 
relleu de la Sra. Maite Frigole, representat a la Junta de l’IPEP del seu partit, serà ell 
mateix. 
 
El Sr. Narcís Ferrer comenta que la intenció és que a partir de setembre es renovin 
alguns càrrecs de representants del sector privat. 
 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i quaranta minuts del vespre. 
 
PALAFRUGELL, 11 d’abril de 2017 
 
EL PRESIDENT, 
 


