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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 
14 DE MARÇ DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sr. Joaquim Vencells i Serra 
Sra. Maria Teresa Frigola 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sra. Glòria Tamayo Ramon 
Sr. Xavier Gómez Meier 
 
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 14 de març 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 Cèsar Toledo, 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. Jornada d’oportunitats laborals 2017. Informe 
 

3. Modificació pressupostària de suplements de crèd its mitjançant el 
romanent líquid de tresoreria. Informe.  

 
Narcís Ferrer i Ferrer gerent de l’IPEP d’aquest ajuntament, informa: 
 
A la junta de govern de l’IPEP que es procedirà a l’aprovació l’expedient de modificació 
pressupostària, consistent en suplement de crèdits  mitjançant el romanent de 
tresoreria obtingut de la liquidació de l’exercici 2016, que s’indica a continuació: 
 
 



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 

 

 
Suplement de crèdit 
 

Org.  Pro. Eco. Descripció 
Crèdit 
inicial 

Suplement Crèdit def. 

32 4310 22707 
Projectes generació 
econòmica 

3.222,10 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

32 4300 22610 
Despeses activitats Flors i 
Violes 

20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 

32 4310 48900 Aportació Acopa 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

32 4300 22001 Promoció i difusió 47.000,00 € 6.050,00 € 53.050,00 € 

     20.050,00 €  
 
Crèdit extraordinari 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdit inicial Suplement Crèdit def. 

32 4310 48903 Aportació Oncotrail 0,00 € 500,00 € 500,00 € 

 
 
Fons Finançament 
 

Concepte Denominació Import 
870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 20.550,00 € 

 
 
 
 

4. Nou lloc web www.palafrugellindustrial.cat. Info rme 
 
[SAE: Sectors d’Activitat Econòmica; nom popular: polígons industrials]  
 
El principal objectiu del projecte SAE és la dinamització de les zones industrials de 
Palafrugell per tal d’atraure-hi noves empreses i inversions. Per aconseguir aquest 
objectiu, es considera prioritari la creació d’una pàgina web que informi a tothom que hi 
estigui interessat dels avantatges que suposa instal·lar l’empresa a Palafrugell, així 
com informació pràctica sobre cadascuna de les parcel·les que hi ha als diferents 
polígons industrials, tant d’aquelles ja ocupades com de les disponibles. 
 
La pàgina web vol ser una eina senzilla però efectiva. Es composa de tres finestres 
pricipals. La primera finestra de  presentació aporta informació de Palafrugell i els seus 
principals atractius. Aquest és un dels majors reclams per atraure noves empreses: 
vendre la qualitat de vida de l’Empordà, en general, i a Palafrugell en particular. Per 
fer-ho, s’ha decidit encarregar un vídeo de poc més d’un minut mostrant aquestes 
virtuts: entorn, paisatge, cultura, serveis i comunicacions, un tema clau a l’hora 
d’escollir la ubicació d’una empresa. El vídeo quedarà incorporat dins la pàgina web, 
però alhora es podrà utilitzar com a reclam a través de les xarxes socials. 
 
La segona finestra comptarà amb informació detallada dels sis polígons amb que es 
divideix la zona industrial de Palafrugell. A partir d’un mapa on es mostren tots els 
espais, els usuaris del web podran obtenir informació ràpida i molt visual sobre la 
disponibilitat d’espais lliures a cada un dels sis polígons. Amb un sol clic s’accedeix a 
cada polígon per separat, i a dins de cada espai, de manera igualment ràpida i visual, 
es podrà otenir informació de totes i cadascuna de les empreses que hi ha instal·lades, 
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així com, evidentment, informació de tots aquells espais –siguin naus ja construides o 
parcel·les per edificar- disponibles per a lloguer o compra. Aquesta és la finestra 
principal de la pàgina web, que ha de servir tant per dinamitzar els espais buits com 
per a promocionar i posar en valor les empreses ja establertes.  
 
Una tercera finestra facilitarà als possibles interessats informació pràctica sobre 
normativa, bonificacions, ajudes, subvencions o qualsevol incentiu que des de 
l’administració pugui oferir-se a les empreses. 
 
El Sr. Xavier Gómez s’oferix a ajudar, si cal, per fer que el web sigui atractiu per 
l’inversor. 
 
Està previst que la pàgina web estigui operativa a finals del mes de març.   
 

5. Flors i Violes 2017. Informe 
 
L’edició Flors i Violes 2017 serà la 8ª,  una xifra que comença a ser important i 
rellevant amb aquests 8 anys aquest esdeveniment, que no oblidem que està pensat 
per recordar als nostres visitants esporàdics i segones residències que ja és temps de 
venir a Palafrugell.  
 
Flors i Violes ha aconseguit la major part dels objectius que s’havia marcat en el seu 
inici: 
 
1.- Un esdeveniment amb un fort impacte sobre l’economia local 
2.- Una excusa que utilitzen les nostres entitats, empreses, associacions per donar-se 
a conèixer.  
3.- Un cap de setmana que visitants i Palafrugellencs passegen per la trama urbana de 
la vila gaudint de l’art, música i la cultura en general per a tots els públics. 
 
A 1 mes i mig de la celebració del Flors i Violes tenim tancada la participació d’espais i 
carrers: 
 

- 22 Espais que participen voluntàriament.  
- 15 Carrers que es decoren per l’ocasió. 
- 5 Espais decorats des de l’organització: 

 
o C/ de l’allada – street art 
o Centre Mercantil 
o Església de l’antic hospital 
o Túnel d’accés al casal 
o Façana d’una casa del carrer Cervantes. 

 
Flors i Violes continua amb apostes que tant bona rebuda han tingut en altres edicions 
com l’espai dels Forns amb els concerts i els Food Trucks, el Holi de Can Mario, 
moltes activitats de carrer.  
 
Igual que l’any passat seguim amb el suport extern de dos palafrugellencs, en Gerard 
Ventura en relació a les violes i en Francesc Niell en l’assessorament en la decoració 
d’espais. També destacar que enguany disposem d’un nou 
soci/col·laborador/patrocinador, la cervesa La Brava.  
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Cartell a càrrec de Marta Bellvehí. Un canvi d’imatge de flors i violes amb voluntat que 
duri uns anys.  
 
Hem volgut explicar breument aquesta edició perquè la junta del mes d’abril no sabem 
quan es podrà celebrar atès que el segon dimarts de mes cau en plena setmana 
santa. 
 

6. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarc al del Baix Empordà i 
l’Ajuntament de Palafrugell en el marc del programa  d’experiència 
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació  2016-
2017. Aprovació 

 
L’IPEP i el Consell Comarcal del Baix Empordà signaran per cinquè any consecutiu el 
projecte “Joves per l’Ocupació”. Aquest projecte, en el marc del programa 
d’experiència professional per l’ocupació juvenil a Catalunya, té una durada de 15 
mesos, de desembre de 2016 a març de 2018. 
 
El projecte va adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb o sense ESO, 
té un abast comarcal i hi participen en total 40 joves, dels quals 10 són de Palafrugell. 
L’objectiu principal és introduir els joves al món laboral i/o el seu retorn al sistema 
educatiu. Les especialitats que es treballen són operacions bàsiques de cuina, bar i 
restaurant. Es realitza una formació prèvia de 300 hores en l’ofici impartida per 
diferents professionals especialitzats en l’àmbit de l’hostaleria i una formació pràctica 
en empreses de 6 mesos amb contracte de treball subvencionat per la Generalitat per 
estimular la participació de les empreses. 
 
Es considera el resultat de anteriors programes molt positiu ; el darrer programa 
finalitzat 9 dels 10 participants van finalitzar i superar la formació i d’aquests, 8 van 
aconseguir un contracte de treball. 
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Es per això que es proposa la signatura d’aquest nou conveni, per duplicat i a un sol 
efecte: 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL EN EL MARC DEL PROGRAMA 
D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA 
“JOVES PER L’OCUPACIÓ” 2016-2017 
 
 
La Bisbal d’Empordà, 15 de desembre de 2016 
 
 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Joan Català Pagès, en qualitat de president del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, amb domicili al carrer dels Tarongers, 12 de la Bisbal d’Empordà. 
 
D’una altra part, el Sr. Juli Fernandez Iruela , en qualitat de president de l’Institut d 
Promoció Econòmica de Palafrugell, amb domicili al carrer Major, núm. 1, de 
Palafrugell. 
 
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una 
part per la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya i el 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya i per l’altra part, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la 
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte, 
 

EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà és l’entitat promotora del 
programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, anomenat 
“Joves per l’Ocupació”, projecte SOC004/16/00002, destinat a persones joves entre 16 
i 25 anys en situació d’atur amb dèficits formatius i amb baixa qualificació. 

S’entén per persones joves amb baixa qualificació aquelles que no disposen del 
graduat en ESO i aquelles que, malgrat l’han obtingut, no han continuat amb els 
estudis post obligatoris i han abandonat el sistema educatiu.  

El projecte té una durada de 15 mesos (del 15 de desembre de 2016 al 31 de març de 
2018). 
 
Segon.- Que els 40 alumnes adscrits al projecte estan adscrits a l’especialitat 
d’hostaleria. 
 
Tercer.- Que l’especialitat d’hostaleria està formada per 40 alumnes (10 de Torroella 
de Montgrí, 10 de la Bisbal d’Empordà, 10 de Palafrugell, 5 de Platja d’Aro i 5 de 
Calonge), al càrrec dels quals hi ha un/a docent/a d’especialitat i un tutor/a. 

Que aquest projecte té  com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral 
i/o fomentar el retorn al sistema educatiu dels/les joves participants. Consten d’una 



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 

 

formació professionalitzadora necessària per al desenvolupament adequat d’un 
determinat lloc de treball i, si escau, d’una formació complementària específica i 
vinculada a aquella amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats de les empreses 
susceptibles de contractar les persones joves. 

En aquesta actuació s’hi inclourà la formació destinada a facilitar l’obtenció del títol de 
graduat en ESO en el cas de participants que no l’hagin obtingut. 

El col·lectiu d’incidència del programa és molt heterogeni i no comparteix les mateixes 
característiques quant a competències, nivell de formació assolit, temps que fa que 
han abandonat els estudis, expectatives i motivació, entre d’altres. Per aquest motiu, el 
Consell Comarcal del Baix Empordà delimitarà clarament les característiques del 
segment de joves amb el que vol treballar i adaptar el conjunt de mesures que preveu 
el programa (actuacions de motivació, tutoria, de foment de la qualificació i/o al retorn 
al sistema educatiu) a les seves necessitats, així com, a les especificitats pròpies dels 
municipis d’incidència. 

Quart.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà gestionarà les pràctiques 
formatives en empreses de la comarca dels 10 alumnes pertanyents al municipi de 
Palafrugell, per a l’aprenentatge de l’ofici esmentat abans i amb la modalitat de 
contracte de formació subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació. 

El programa Joves per l’ocupació contempla l’adquisició d’experiència professional en 
empreses mitjançant ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball amb 
joves participants. 
 
Cinquè.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell està interessat en què el 

projecte “Joves per l’Ocupació” amb l’especialitat d’hostaleria es desenvolupi en el seu 

municipi. 

Sisè.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord que l’especialitat 

d’hostaleria del projecte “Joves per l’Ocupació”, integrada per a 10 joves, desenvolupi 

tasques, prèviament acordades amb el president, els tècnics municipals corresponents 

i la direcció del projecte “Joves per l’Ocupació”, en espais públics del municipi de 

Palafrugell. 

En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats acorden formalitzar aquest 

conveni de col·laboració amb subjecció a les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà adscriurà l’especialitat d’hostaleria 
als municipis de Palafrugell, Platja d’Aro i Calonge amb 10, 5 i 5 joves respectivament 
a cada municipi. Les tasques a desenvolupar i les corresponents zones d’intervenció 
han d’estar acordades prèviament amb els serveis tècnics municipals de l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell i la direcció del projecte Joves per l’ocupació. 
S’executaran treballs durant l’etapa de formació professionalitzadora. 
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Segona.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell aportarà 4.000,00 € pel 
finançament de l’especialitat d’hostaleria del projecte “Joves per l’Ocupació”, integrada 
per a 10 joves. Qualsevol despesa imputable al desenvolupament de les accions que 
no correspongui a aquests conceptes serà pressupostada i el seu pagament es 
decidirà amb acord entre ambdues parts. El pagament de l’aportació es realitzarà en 
un sol termini abans del 30 de juny de 2017, havent finalitzat la formació 
professionalitzadora. 
 
Tercera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà aportarà tot el material de 
l’especialitat d’hostaleria: eines individuals de cada treballador, la compra de 
maquinària que sigui subvencionable pel Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, la roba laboral i tots els equips de protecció individual 
(EPI’s), i els recanvis dels mateixos, al llarg de la durada de tot el projecte Joves per 
l’Ocupació, per tal de poder dur a terme amb garanties els treballs a realitzar.    

 
Quarta.- El Consell Comarcal del Baix Empordà és el responsable de la vigilància i 
manteniment de les condicions de seguretat i salut laboral al llarg de l’execució de les 
tasques pràctiques, i de les pràctiques formatives que és desenvolupin dins el terme 
municipal de Palafrugell. 

 
Cinquena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell facilitarà un espai idoni per 
a utilitzar-lo com a aula, per tal de poder impartir amb tota normalitat la formació 
teòrica, la complementària i la pràctica de dita especialitat. Es compromet també a 
facilitar a l’alumnat l’accés a una aula d’informàtica o espai equipat amb ordinadors i 
connexió a Internet, per tal de poder realitzar sessions d’informàtica.  

 
Sisena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell atorgarà o gestionarà en el 
seu cas, les autoritzacions, permisos o llicències necessaris per al desenvolupament 
de les activitats previstes en aquest conveni. 

 

Setena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell respectarà les condicions 
contractuals dels alumnes i dels docents del projecte “Joves per l’Ocupació” i tindrà en 
compte les tasques realitzades per l’alumnat participant en aquest conveni, a l’hora de 
programar futures polítiques d’ocupació. 

 

Vuitena.- El Consell Comarcal del Baix Empordà es reserva el dret de disposar 
lliurament, previ acord amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, dels 
alumnes adscrits a l’ofici d’hostaleria, ja que és tracta d’un projecte compartit amb 
Platja d’Aro i Calonge i d’àmbit comarcal que resta ubicat per conveni en un 50 % al 
municipi de Palafrugell  i un altre 50 % al municipi de Platja d’Aro, amb un projecte 
determinat però l’alumnat podrà realitzar pràctiques formatives puntuals, que es 
considerin bàsiques per completar el seu itinerari formatiu, en altres municipis i espais 
de la comarca del Baix Empordà.        

 Novena.- Es constituirà una comissió tècnica de seguiment formada pel tècnic/a 
responsable de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i per tècnics de 
Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquesta comissió es 
reunirà semestralment amb caràcter regular amb la finalitat de fer un seguiment de les 
actuacions desenvolupades i per programar aquelles que es considerin oportunes. De 
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la mateixa manera, per garantir la coordinació i el bon seguiment del projecte, el 
Consell Comarcal del Baix Empordà es compromet a emetre a l'Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell una memòria final referent al seu municipi amb els resultats 
obtinguts per part dels seus joves i l’assoliment d’objectius. Així mateix, en finalitzar el 
programa i des de l’acció de tutories s’informarà als joves participants en el projecte 
dels respectius Serveis d’Ocupació Municipals, si es dóna el cas, amb l’objectiu de 
continuar promocionant la seva inserció laboral una vegada finalitzat el programa. 
 
 
Desena.- Aquest conveni entrarà en vigència a partir de la data de la seva signatura i 
fins a 31 de març de 2018. En el supòsit de pròrroga, les parts hauran de posar-se 
d’acord amb l’aportació que haurà de fer l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell per desenvolupar el projecte de Joves per l’Ocupació. 
 
Onzena.- El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva 
vigència, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 
 

- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 
establertes en aquest conveni. 

- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
 

Dotzena.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que 
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
Tretzena.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
I perquè així consti els efectes oportuns, el signen les parts contractants, per duplicat i 
a un sol efecte, en la data i lloc assenyalats al començament. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

7. 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” 

 
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 14 emès en data 14 de març de 2017 per l'IPEP referent a 
l’establiment o modificació de preus públics per l’esdeveniment Flors i violes 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: 
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Primer.- Aprovar  la modificació /establiment dels següents  preus públics que seran 
vigents fins a la seva modificació expressa: 
 
Activitat Preu públic (iva inclòs) 
Food truck espai dels forns (del 28 d’abril a l’1 de maig) 484,00 € 
Samarretes flors i violes 2017 model dona 2,15 € 
Samarretes flors i violes 2017 model home 1,20 € 
Tast de vins flors i violes 5,00 € 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores del vespre. 
 
PALAFRUGELL, 14 de març de 2017 
 
EL PRESIDENT, 
 


