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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 
13 DE JUNY DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
President: 
Sr. Josep Piferrer Puig 
 
Vicepresident: 
Sr. Albert Gómez Casas 
 
Vocals: 
Sr. Joaquim Vencells i Serra 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Cèsar Toledo Valdivia 
Sr. Ernest Roglans Corredor 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sra. Margarita Matas Jordi 
 
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 13 de juny 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. 
 
La Sra. Glòria Tamayo i el Sr. Xavier Gómez excusen la seva assistència.  
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

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

2. Músics de carrer. Protocol. Bases. Informe.   
 
Condicions generals de les autoritzacions per l’ocu pació de música en viu als 
carrers de Calella, Llafranc i Tamariu durant la te mporada d’estiu 
 
Objecte 
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Aquestes condicions generals regulen les ocupacions de música en viu als carrers de 
Calella, Llafranc i Tamariu durant la temporada del 6 de juliol al 10 de setembre de 
cada any, amb la finalitat de regular aquestes activitats tant en la quantitat com en la 
qualitat d’oferta. 
 
Normativa 
 
Ordenança municipal,  article 53 sobre Venda ambulant i activitats o prestació de 
serveis. 
 
Ordenança Fiscal núm. 15 sobre la Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local, article 6) 2.1 . 
 
Tipologia de les llicències i tarifes segons ordena nça fiscal 15. 
 
- Per dies, cada dia   10,50,-€/dia 
-*  Juliol i agost    42,00,-€/mes  
- * Setembre    31,90,-€/mes 
 
*(no es prorrateja, es cobra el mes sencer )   
 
Temporalitat:  Les llicencies s’atorgaran pel període comprès  entre el 6 de juliol i el 10 
de setembre de cada any.  
 
Ubicacions i nombre de formacions  musicals a autor itzar 
 
S’estableixen 7 trams d’ubicació en els tres nuclis costaners.: 
 
Calella:  1.- Plaça Port Bo  
  2.- Tram del carrer d’en Calau   
  
Llafranc: 
  3.- Tram Plaça Promontori - Port  

4.- Tram passeig Cípsela -Riera  
5.-Tram del c/Francesc de Blanes 
 

Tamariu: 6.-Tram del Passeig del Mar.  
7.- carrer de la Riera tram comprès entre la cantonada c/ de la Perica 
cap        a mar.  

 
En cada tram i període s’autoritzarà una sola formació musical amb un màxim de 5 
membres per formació. 
Horaris: Tots els dies de dilluns a diumenge de 12h a 14h i de 18h a 22:30h. 
 
 
Número d’actuacions: 
 
Es donaran les autoritzacions diàries sol·licitades(siguin les tarifes mensuals o per dia) 
per la formació musical tan sols en un sol nucli, a través del formulari oficial ( a cada 
nucli hi ha més d’un tram possible d’ubicació). 
 
Es podrà tocar música 4 hores al dia  amb una durada màxima de 30 minuts al mateix 
punt. 
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Requisits: 
Només es podrà fer música en viu. 
 
Es prioritzarà la no utilització d’amplificadors. 
 
En el cas que sigui imprescindible l’ús d’amplificadors, es permet amplificació sonora 
amb un nivell LAeq.30s inferior o igual a 75dB(A) a 1 metre de la font. L’alimentació ha 
de ser mitjançant bateria i en cap cas es permet l’ús de generadors o la connexió a la 
xarxa. El sistema d’amplificació haurà de ser validat prèviament per l’Institut de 
Promoció Econòmica 
 
La instal·lació per a l’actuació de música es farà de tal manera que no dificulti el 
possible pas de vehicles i persones en els trams anteriorment indicats. 
 
L’Institut de Promoció Econòmica es reserva el dret de concedir llicències d’ocupació 
de via pública en les mateixes dates, a persones que ho sol·licitin  nivell particular i 
vinculants amb el municipi. 
 
La llicència s’entendrà concedida sens prejudici de tercers i podrà ésser revocada en 
qualsevol moment per raons d’interès públic sense dret a indemnització. 
 
En cas de mal temps, no hi haurà dret a indemnització. 
 
Els músics hauran de tenir  un repertori variat, per consideració a les persones que 
viuen, transiten o treballen a prop dels punts d’interpretació musical i en cap cas es 
podran repetir en períodes breus les mateixes peces musicals. 
 
En cas d’haver-hi concerts als bars i establiments de la zona, caldrà respectar com a 
prioritari les activitats programades pels diferents establiments turístics. No ocupant la 
zona establerta. 
 
Els infants menors d’edat només poden accedir a les autoritzacions en el marc d’una 
activitat educativa. 
 
Es retirarà la llicència en el següents casos: 

• No fer efectiu el pagament de la taxa. 
• No complir els horaris que es detallen a la llicència. 
• No respectar els criteris artístics establerts, o bé que les actuacions no siguin 

idònies per l’entorn dels carrers. 
• No respectar els espais ocupats per  les activitats culturals que es puguin 

organitzar a la via pública. 
 
Els músics interessats, hauran d’acreditar formació o experiència a través de 
l’aportació d’un currículum i d’una gravació. L’Institut de Promoció Econòmica avaluarà 
segons el seu criteri. les gravacions aportades i la documentació amb la finalitat de 
poder atorgar les diferents llicències. 
 
 
Documentació a aportar i procediment d’autorització  
 
S’haurà de presentar instància i model de fitxa tècnica, presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) en el següent horari: 

• Dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 a 13.30h, i dimarts i dijous, de 8.30 a 18h 
(excepte agost que serà fins 13.30h) 
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• Adreça: Avinguda Josep Pla, 9 
• Població: Palafrugell. 
• Telèfon: 972 613 100 

• Adreça electrònica:  ajuntament@palafrugell.cat 

• Web: www.palafrugell.cat 

Documentació a presentar: 
• Instància específica amb model fitxa tècnica. 
• Original i fotocòpia de (DNI, NIE o passaport) 
• Currículum sobre l’acreditació de la formació musical 
• Un cd en el qual hi hagi una gravació amb el repertori del grup o músic. 

 
Procediment: 
 
Una vegada presentades les sol·licituds l’Institut de Promoció Econòmica valorarà en 
funció dels currículums i les peces musicals i aprovarà mitjançant resolució d’alcaldia . 
 
Una vegada rebuda la resolució d’alcaldia, s’haurà de fer ingrés al compte corrent 
indicat i enviar una còpia del justificant de pagament de les taxes a 
ipep@palafrugell.cat 
 
Quan s’hagi rebut comprovant del pagament de les taxes, l’Institut de Promoció 
Econòmica procedirà a entregar als interessats les acreditacions corresponents. 
 
Per poder tocar música en viu en els llocs autoritzats, s’haurà de portar l’acreditació en 
un lloc visible. 
 
La Policia Local podrà sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació. 
 
Palafrugell, 15 de juny de 2017. 

 
3. L6 Pla de treball AODL: Integrar la sostenibilit at i la responsabilitat social 

com a eixos de desenvolupament turístic del municip i. Millora de la 
mobilitat vinculada al sector turístic. Julivia Bus . Julivia Boat. Informació 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6: Integrar la sostenibilitat i la responsabilitat social com a eixos de 
desenvolupament turístic de futur del municipi 
 
PROGRAMA 6.1 
 
Millora de la mobilitat vinculada al sector turístic 
 
OBJECTIU ESPECÍFIC 6.1  
 
Integrar la sostenibilitat i la responsabilitat social com a eixos de desenvolupament turístic de futur 
i facilitar l’accés als diferents nuclis d’activitat econòmica i comercial 
 
 
Projecte 6.1.1:  Increment i millora de la oferta de mobilitat entre nuclis costaners i urbans del 
municipi 
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Objectiu:  facilitar la mobilitat entre els diferents nuclis costers i el nucli urbà fomentant els mitjans 
de transport públic i/o altres mitjans de mobilitat sostenible alternatius.  
 
El pla de trebal de l’Aodl de turisme, la responsable de la qual és la Marta Moreno Arqué disposa 
de diferents línies de treball, la línia 6 com es pot comprovar va destinada a treballar per 
aconseguir que Palafrugell esdevingui cada dia més un destí que promogui i permeti la mobilitat 
sostenible dins el municipi, bàsicament i especialment pensada pels visitants.  
 
Enguany serà la quarta edició del Julivia bus, un projecte que atesos els precedents de transport 
públic en el nostre municipi, molta gent no confiava en la seva viabilitat. L’objectiu és dotar el 
nostre municipi d’un tranport públic de qualitat, atractiu i sostenible financerament.  
 
El projecte del julivia a més, és a grans trets un producte turístic que personalitza els resultats 
beneficiosos de la quota municipal de l’impost d’estades turístiques, i per tant és just anomenar 
que mai hagués estat possible sense el suport i col·laboració de l’ATP (associació turística de 
Palafrugell). Aquest darrer any 2016 el cost d’aquest producte en el pressupost municipal fou de 
7.064 € amb una facturació del bus per venda de tiquets de 21.769 €, la diferència fins a 28.834 € 
que era el punt d’equilibri. Un total de 5.545 bitllets venuts. 
En el conveni el 2016, igual que el 2017, l’Ajuntament formalitza un dèficit màxim de 7.500 €. 
Aquest quantia equival al compromís signat entre moventis i l’Institut de promoció econòmica per 
tal de comprar de forma prorratejada el vehicle.  
 
La tendència favorable del projecte, més la sensació que aquest 2017 sembla que serà un any 
rècord en afluència de visitants, pernoctacions de turistes i consolidació del mateix producte que fa 
pensar que la xifra d’aportació municipal anirà minvant.  
 
Recordar a la junta de govern que el 2018 serà el darrer any que s’incorporarà aquests 7.500 € en 
el punt d’equilibri, i per tant a partir de 2019, si la tendència segueix igual els resultats poden ser 
positius. 
 
La línia estratègica 6 busca potenciar la mobilitat sostenible del municipi i enguany incorporem un 
altre producte que pretén donar a conèixer el nostre litoral d’una manera més sostenible, popular i 
de qualitat a través del Julivia Boat. Aquest producte no tindrà per l’Ajuntament cap mena de cost 
directe, ni cap dèficit potencial a assumir. Serà el mateix propietari del vaixell el que n’assumirà 
tots els riscos empresarials, i l’IPEP que procurarà per la millor comunicació i gestió del producte 
que és el nostre punt fort.  
 
Tal i com es detallarà més endavant nosaltres serem responsables de l’edició de material, la 
comunicació i un sistema molt eficient de reserva dels bitllets per internet. Entrarem en detall en el 
punt nº6 de l’ordre del dia. 
 
Un AODL es nodreix de projectes a curt termini i també a mig i llarg termini, informar als membres 
de la junta de govern que el nostre objectiu serà potenciar la mobilitat del nostre municipi a través 
de la bicicleta, entre nuclis costaners i la mateixa vila. Per aconseguir això és molt necessari 
pacificar i adequar vies de comunicació pensades per la bicicleta, una necessitat que no és de 
futur sinó de present. Actualment el municipi de Palafrugell és un destí estrella de turistes de tot el  
món (Europeus, però també americans i australians entre d’altres), sobretot en la temporada de 
primavera i tardor, i no tenim les vies adequades perquè arribin, assumint sovint riscos en vies que 
no són pacificades com al carretera vella. Així mateix la conexió entre Llafranc i Palafrugell és 
altament perillosa, i ja no parlem de la comunicació entre Tamariu i Palafrugell. Una assignatura 
pendent que urgeix tractar.  
 

4. Plec de condicions tècniques i administratives V ies Braves. Aprovació 
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La Junta de Govern de l’IPEP acorda per unanimitat la delegació d’aprovació dels 
Plecs de condicions tècniques i administratives al Sr. Alcalde, ratificant-los 
posteriorment per la Junta de Govern de l’IPEP.  
 

5. Conveni Julivia bus 2017. Aprovació 
 
El conveni és el mateix que es va signar 2015, on cada any s’hi afegeix un annex en 
funció dels canvis ocorreguts, sobretot pel què fa al punt d’equilibri. 
 
ANNEX al Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell, l’Associació Turística de Palafrugell i Sarfa S.L. per a la millora i 
l’ampliació de les connexions del servei de transpo rt regular amb els nuclis de 
Calella, Llafranc i Tamariu (itineraris 6 i 7) per a l’any 2017  
 
Palafrugell, XX de juny de 2017 
 
Reunits:  
 
D’una part, l’il·lustríssim senyor Josep Piferrer Puig, Alcalde de l’Ajuntament de 
Palafrugell i President de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), en 
execució de l’acord adoptat per a la Junta de Govern de l’IPEP, de data 19 de maig de 
2017, assistit pel senyor Marià Vilarnau Massa. 
 
I de l’altra, el senyor Enrique José Gimeno Aragonés, amb DNI 37.324.897-Z i la Sra. 
Maria Dolors Puignau Linares, amb DNI 77.917.796-Y apoderats mancomunats i 
actuant en nom i representació de l’empresa SARFA S.L., amb domicili al carrer Mas 
Resplandis, 6-8 (polígon industrial Riera d’Esclanyà), 17255 Begur (Girona) i NIF 
B62198973. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se. 
 
 
Modificacions Pacte Segon – Obligacions de les part s: 
 
1. Realitzar 6 expedicions diàries, 3 al matí i 3 a la tarda, amb un bus descapotat de 

34 places + conductor, amb possibilitat de 29 places + 1 PMR, per persones amb 
mobilitat reduïda, amb sortides des de l’Estació de Palafrugell a les 9.30 h, 11 h, 
12.30 h, 16 h, 17.30 h i 19 h. 
 

2. El període de funcionament del Julivia bus serà del 07/07/2017 al 11/09/2017.  
 

3. Assumir les obligacions que es puguin derivar d’acord amb l’establert al pacte 
tercer del present conveni, pel diferencial que es pugui produir de la recaptació 
neta (recaptació sense IVA) dels ingressos obtinguts del servei de la línia 1 dels 
itineraris 6 i 7 durant el període comprès entre el 7 de juliol a l’11 de setembre de 
2017, fins a un import màxim de 22.089,88 €. 
  

4. Oferir, abans de l’inici del servei, un màxim de 6 expedicions gratuïtes per als 
treballadors del sector turístic per tal de que coneguin el producte i puguin oferir-lo 
als seus clients. 

 
 
Modificacions Pacte Tercer - Finançament  
 

a) S’ha estimat un punt d’equilibri a partir de la recaptació neta (sense IVA) 
obtinguda en la L1 - Julivia del període comprès entre el 7 de juliol i l’11 de 
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setembre de 2017 de 29.589,88 €, aquest punt d’equilibri inclou la despesa per 
la disposició de vehicle descapotat. 

 
1. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 - Julivia del període comprès 

entre el 7 de juliol i l’11 de setembre de 2017 no arribi a aquesta recaptació 
neta de 29.589,88 €, l’IPEP abonarà a SARFA el diferencial fins a un màxim 
de 7.500 €. Aquesta despesa serà assumida des de l’aplicació 
pressupostària 32.4300.22602 “Altres despeses foment del turisme” del 
pressupost de despeses de l’IPEP per l’any 2017. 

 
2. En el supòsit que la recaptació neta de la L1 – Julivia  del període comprès 

entre el 7 de juliol i l’11 de setembre de 2017 superés els 29.589,88 €, 
SARFA abonarà a l’IPEP una aportació d’import igual al 50% de la diferència 
entre la recaptació neta real obtinguda i l’import de 29.589,88 € de 
recaptació neta prevista pel punt d’equilibri. 

 
6. Conveni Julivia Boat 2017. Aprovació 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DE PROMOC IÓ ECONÒMICA 
DE PALAFRUGELL I L’EMPRESA ALNA SA PER A LA DIFUSIÓ  PÚBLICA DE 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE TRANSPORT REGULAR VIA MARÍTI MA ENTRE ELS 
NUCLIS DE CALELLA DE PALAFRUGELL I TAMARIU  
 
 
Reunits:  
 
D’una part, l’il·lustríssim senyor Josep Piferrer Puig, Alcalde de l’Ajuntament de 
Palafrugell i President de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), en 
execució de l’acord adoptat per a la Junta de Govern de l’IPEP, de data 19 de maig de 
2017, assistit pel senyor Marià Vilarnau Massa. 
 
I de l’altra, el senyor Gerard Palou Martos, amb DNI 40525721C i actuant en nom i 
representació de l’empresa Alna SA amb domicili a C/ Gelpí número 6, 17210 Calella 
de Palafrugell (Girona) i NIF A17025826. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se. 
 
 
Manifesten: 
 
I. Que és d’interès l’Institut de Promoció Econòmica i de l’Ajuntament de Palafrugell 
promocionar una connexió entre els nuclis costaners del municipi via marítima, tant 
pels ciutadans de Palafrugell com pels visitants de les localitats que durant els mesos 
de màxima afluència turística es concentren a Calella, Llafranc i Tamariu. 
 
II. Que aquestes millores són una gran oportunitat per millorar la mobilitat de la gent 
entre els nuclis costaners, dinamitzant els recursos territorials turístics que es troben al 
llarg del recorregut o prop . 
 
III. Que l’empresa Alna SA ha mostrat el seu interès per realitzar aquests trajectes amb 
vaixell i que per dotar-los de major visibilitat i augmentar la percepció de la qualitat del 
servei, ofereix prestar expedicions amb un vaixell de 28 places que permeti gaudir de 
la bellesa paisatgística del municipi des del mar. 
 
IV. Que l’empresa Alna SA, a data 6 de juny de 2016, va rebre del Servei Territorial de 
Transports l’autorització per a la prestació de l’activitat de transport marítim de 
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passatgers amb tripulació del vaixell “Paraguay” (matrícula 2ª GIR-2-5-13) a la zona 
marítima del municipi de Palafrugell, per el període de temps comprès entre el 27 de 
maig de 2016 i el 27 de maig de 2019. 
 
L’Ajuntament no té constància que cap altra operador que disposi d’autorització el 
2017 o realitzi efectivament aquest servei a les platges del municipi de Palafrugell. 
  
Atès que existeix un objectiu comú entre les parts d’oferir aquesta millora en la 
mobilitat del municipi. 
 
Pactes: 
 
Primer.-  Objecte  
 
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i Alna SA per instaurar un servei de 
transport marítim de passatgers entre els nuclis de Calella de Palafrugell i Tamariu. 
 
Segon.-  Obligacions de les parts  
  

a) L’empresa Alna SA certifica que disposa del que a continuació s’especifica i en 
presenta la documentació corresponent: 

 
5. Assegurança de responsabilitat civil. 
 
6. Fulla d’assentament d’inscripció marítima actualitzada. 
 
7. Certificat registral de la titularitat de l’embarcació segons la classificació 

grup I classe J (vaixell de passatge dedicat a la navegació en aigües 
abrigades). 

 
8. Documentació expedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya segons la qual se certifica l’atorgament de 
l’itinerari del transport de passatgers pel nucli marítim de Palafrugell. 

 
L’empresa Alna SA haurà de complir amb les següents obligacions: 

 
1. Realitzar 6 expedicions diàries, segons el següent horari i itinerari amb una 

embarcació de 28 places conduïda per un patró que anirà acompanyat d’un 
mariner: 
 
10h Calella (platja Port Pelegrí) � Tamariu (embarcador) 
11h Tamariu � Calella 
12h Calella � Tamariu 
13h Tamariu � Calella 
15h Calella � Tamariu 
16h Tamariu � Calella 

 
2. Aplicar les següents tarifes (IVA inclòs): 
 

• Bitllet gratuït: 0 € (vàlid pels menors de 4 anys)  
• Bitllet senzill adult: 12 € per recorregut entre Calella i Tamariu 

(directe) o viceversa 
• Bitllet senzill infantil (entre 4 i 12 anys): 8€ per recorregut 

entre Calella i Tamariu (directe) o viceversa 
• Bitllet anada i tornada adult: 20 € 
• Bitllet anada i tornada infantil: 14 € 
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3. Col·locar la senyalització als dos punts d’embarcament i desembarcament. 
 
4. Pintar i escriure “Julivia boat” a l’embarcació segons els colors i la tipografia del 

Julivia bus. 
 

5. Els treballadors del Julivia boat hauran de portar una samarreta on posi “Julivia 
boat” segons els colors i la tipografia del Julivia boat. 

 
6. Encara que no hi hagi cap passatger a l’embarcador a l’hora de sortida prevista 

a l’horari especificat al punt 1., l’embarcació haurà de sortir igualment segons 
l’horari establert per si hi ha passatgers a l’altre embarcador. 

 
7. Mantenir l’embarcació en bones condicions de neteja i seguretat durant tot el 

seu servei. 
  

8. Oferir,  abans de l’inici del servei, un màxim de 4 sortides gratuïtes per als 
treballadors del sector turístic per tal de que coneguin el producte i puguin 
oferir-lo als seus clients. 
 
 

b) L’Ajuntament de Palafrugell i l’IPEP es comprometen a: 
 

1. Fer comunicació pública del servei pels mitjans utilitzats habitualment per 
l’IPEP de manera conjunta a la promoció del servei del bus turístic ( Julivia). 

 
2. Incloure el servei ofert pel Julivia Boat en els material de difusió turística del 

municipi: prospecte genèric, suports per els prospectes, pòsters, suports 
2x1, identificador establiments que ofereixen descomptes pel bus, tiquets. 

 
3. Incloure aquest servei en el sistema de venda de tiquets anticipada online 

que disposa l’Ajuntament.  
 
Les despeses previstes per l’execució d’aquestes obligacions tenen un valor estimat 
de 2.000 euros, i s’imputen en el Pressupost de l’IPEP a l’aplicació 32.4300.22602 
Altres despeses foment del turisme  
 
Tercer.-  Finançament 
 

a) Alna SA com a promotor del servei, assumeix tots els costos derivats del propi 
servei de transport de l’embarcació excepte els de comunicació i difusió que 
s’expliquen a l’apartat b) del segon pacte.  

 
b) L’IPEP inclou aquestes actuacions dins les actuacions previstes pel projecte del 

julivia bus i mateix pressupost incialment previst. 
 

c) Justificació. Alna SA justificarà mitjançant certificat signat que es presentarà 
abans del 30 de setembre de 2017 els ingressos generats per la venta de 
tiquets, desglossats per adult i infantil i per cada servei (dia i hora).  

 
 
 
 
Quart.-  Vigència 
 
Aquest conveni té vigència del 7 de juliol al 30 de setembre de 2017. 
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Cinquè.-  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. 
 
 
Sisè.-  Causes i formes d’extinció 
 
Són causes d’extinció del present conveni:  

- La resolució de mutu acord. 
- La finalització de la seva vigència. 
- La resta de causes previstes legalment. 

 
 
Setè.- Jurisdicció competent  
 
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni, 
ambdues part 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. 
 

  
7. Impost d’estades turístiques.  Informe generació  de crèdit. Informe 

 
Que s’ha rebut escrit, del qual se’n té constància des de l’àrea d’intervenció de 
l’Ajuntament, de les quanties corresponents al 30% de l’impost que han generat els 
establiments d’allotjament del nostre municipi corresponents al tercer  i quart  
trimestre de 2016  que meriten l’impost d’estades turístiques: 41.090,08€ 3r trimestre i 
5.103,86 € 4t trimestre. 
 
Que es compleixen els requisits establerts a l’article 43  i 44 del Reial Decret 500/1990 
i de les Bases d’Execució del Pressupost per tal de poder tramitar expedient de 
modificació pressupostària per generació de crèdit. Que ja existeix una partida 
d’ingressos 45000 “participació impost estades turístiques” creada per rebre les 
transferències corresponents aquests impostos.  
 
Que els dos imports rebuts sobrepassen per 1.193,94 € els 45.000 € assignats a la 
partida del pressupost de l’IPEP 32.4300.22602 Altres despeses foment del turisme, 
designada per aquesta funció. 
 
Que en base a les anterior consideracions sol·licito que es tramiti expedient de 
generació de crèdit a la partida: 
 

- 32.4300.22602 Altres despeses foment del turisme  1.193,94 € 
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8. Conveni Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG). 
Ratificació 

Reunits 

D’una part, l’I·llm. senyor Juli Fernández Iruela, alcalde de Palafrugell, en 
execució de l’acord adoptat per la Junta de Govern, de data ..................., i 
president de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, (en endavant 
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 
municipal. 

I d’una altra part, el senyor Ernest Plana Larrousse, en qualitat de president de la 
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (d’ara en endavant FOEG) amb 
domicili al Carrer Bonastruc de Porta, núm. 15. 

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se i 

Manifesten 

I.- Que l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Àrea d’Educació i l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, com a ens autònom depenent, treballa per desenvolupar el 
potencial que té el municipi per exercir una capitalitat comercial, turística, esportiva, 
cultural i educativa. I, amb aquesta finalitat, cerca sinergies amb altres entitats que 
puguin contribuir i afavorir el desenvolupament d’aquests objectius. 

II.- Que la FOEG és la patronal gironina i des del 1987 treballa al servei de 
l’empresariat gironí per impulsar el desenvolupament i el creixement de l’economia de 
les comarques de Girona. I, en exercici de les seves competències l’any 2010 la FOEG 
va endegar un nou projecte destinat a les empreses gironines amb la finalitat 
d’augmentar la seva competitivitat a través de millorar la formació del propis 
empresari, creant l’Escola de Negocis FOEG (ENF) destinada a oferir un programa de 
formació privada específic per a l’empresa. 

IV.- Que enguany la FOEG té previst organitzar l’Escola d’Estiu Jordi Comas el dia 16 
de juny de 2017 a la localitat de Palafrugell, on per la seva ubicació geogràfica com a 
centre turístic de la Costa Brava i amb un patrimoni cultural que dona les eines 
necessàries per establir una vinculació amb el sector empresarial de la província i 
oferir anualment una jornada de formació. 

En base a aquests objectius comuns i per tal de garantir el desenvolupament de la 
col·laboració entre ambdues pars, aquestes subscriuen el present conveni de 
conformitat amb les següents: 

Pactes 

Primer.- Objectiu del conveni 

Establir els termes i condicions que regulen la participació d’ambdues entitats en 
l’organització de l’Escola d’Estiu Jordi Comas, que se celebrarà a Palafrugell el dia 16 
de juny de 2017. 

 

Segon.- Compromisos de les parts 
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Per part de la FOEG 

 

1. Celebrar l’Escola d’Estiu Jordi Comas en el terme municipal de Palafrugell. 

2. Inserir els logotips de l’IPEP  i de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de 
Palafrugell en tot el material que s’elabori, tant per fer la difusió de l’Escola 
d’Estiu com per al correcte desenvolupament de la mateixa 

3. Presentar la justificació econòmica pel cobrament de la subvenció prevista en el 
present conveni. La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte 
justificatiu abans del 31 de desembre de 2017 per de les despeses realitzades i 
ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord 
amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament . 

 

Per part de l’Ajuntament de Palafrugell 

L’Ajuntament de Palafrugell a través de l’IPEP i de l’Àrea d’Educació es compromet a: 

 
1. Atorgar una subvenció per les despeses de l’Escola d’Estiu Jordi Comas de 

l’any 2017 d’import de 1.500 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 
35.3200.48902 de l’Ajuntament de Palafrugell. El pagament d’aquesta 
subvenció es realitzarà una vegada  es presenti i sigui conformat el 
corresponent compte justificatiu d’acord amb el model que consta a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell 

2. Contractar directament els serveis  de protocol  de l’acte d’inaguració així com 
de l’hospedatge per tres ponents derivades de l’Escola d’Estiu Jordi Comas 
amb una previsió de cost total de 2.000 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 32.4300.22001 del pressupost de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell. Així mateix, l’IPEP promourà l’ Escola d’ Estiu 
mitjançant la seva xarxa d’oficines de turisme i les diferents eines de 
comunicació de que disposi en cada moment. 

3. Cedir l’ús de les instal·lacions per a l’organització de l’Escola d’Estiu.  Aquesta 
cessió en virtut de l’article 3.d de l’ordenança fiscal constarà com a no subjecta 
a taxa prèvia emissió d’informe motivat per part de l’Institut de Promoció 
Econòmica. 

 

Tercer.- 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. 

 

Quart.- 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. 

 

Cinquè.- Causes i formes d’extinció 
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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. 

Sisè.- 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. 

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

9. Conveni Fundació obra social “La Caixa” 51ª edic ió de la Cantada 
d’havaneres de Calella de Palafrugell.  Ratificació . 

 
Palafrugell, el dia 7 de juny de 2017 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el Sr Jaume Masana Ribalta   Director Territorial  de CaixaBank a 
Catalunya,  actuant en nom i representació de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), entitat 
domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629, i amb NIF núm. G-58899998. 
 
De l’altra, el Sr. Josep Piferrer Puig amb NIF núm. 77.999.258W, actuant en nom i 
representació de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (en endavant, l’IPEP ó 
l’Entitat), com a president, entitat domiciliada al carrer Major número 1 de Palafrugell, i 
amb NIF núm. P-700054- 
  
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat 
legal suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes, 

MANIFESTEN 
 
I.- Que la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització 
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, 
atenent les diferents necessitats de la societat.  
 
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és construir una societat millor i més 
justa, donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.    
 
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la 
recerca i el coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora. 
 

II.- Que l’IPEP  té com a objectius fundacionals: La promoció d’activitats econòmiques 
en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el referent al desenvolupament 
local, i que es concreta: 

- Promoció Turística 

- Comerç 
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- Indústria 

-Promoció d’infraestructures i activitats diverses 

-Promoció d’activitats del sector primari 

- Formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball 

Que l’IPEP, en el marc de les seves finalitats fundacionals ,té previst organitzar la 51ª 
Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell que té lloc el proper 1 de juliol de 2017. 

 
L’Entitat està acollida al règim especial de les entitats sense finalitats lucratives del 
Títol II de la Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
III.- Que és voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es 
promogui la realització o el desenvolupament, per aquesta, del programa esmentat 
anteriorment.  
 
De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que 
ostenten, les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix 
pels següents 

PACTES 
Primer. Objecte del conveni 
 
El present Conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre la Fundació 
Bancària “la Caixa” i l’IPEP per afavorir el desenvolupament de la 51ª Cantada 
d’Havaneres de Calella de Palafrugell el dia 1 de juliol de 2017, de l’edició del llibre i el 
documental de televisió sobre els 50 anys de La Cantada. 
 
La descripció, els objectius, el pla d’actuació i el calendari del projecte es detallen a 
l’Annex a aquest conveni. 
 
 
Segon. Compromisos de l’IPEP 
 
L’IPEP  ha de destinar íntegrament l’ import de l’aportació econòmica de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, a la realització de la  activitat objecte de la col·laboració. 
 
Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a 
terme el programa objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de l’acció.  
 
A la finalització del mateix, ha de presentar a la Fundació Bancària “la Caixa”, a través 
del seu representant en la Comissió de Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació 
dels fons percebuts, com també dels resultats aconseguits.  
 
Tercer. Compromisos de la Fundació Bancària “la Caixa” 
 
Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, la Fundació 
Bancària “la Caixa” es compromet a fer una aportació en favor de l’IPEP,  de la 
quantitat de 46.000 euros (Impostos inclosos, si s’escau), que es farà efectiva 
mitjançant transferència a un compte bancari de CaixaBank: 2100 0050 2902 0049 
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1429 obert a nom de  l’IPEP, un cop presentat un document de sol·licitud de 
pagament. 
 

Quart. Comissió de Seguiment 
 
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es podrà constituir una 
comissió paritària mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de 
les parts signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu 
funcionament. A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les 
següents: 
 

- Acordar la concreció de les activitats que cal dur a terme en compliment 
d’aquest conveni. 

- Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que 
puguin sorgir en la seva implementació. 

- Avaluar l’acompliment dels objectius.  
- Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació 

econòmica efectuada per la Fundació Bancària “la Caixa”  
- Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la 

difusió. 
- Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració. 
 

I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les 
parts estimin convenients. 
 
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les 
funcions que l’hi són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. Sense 
perjudici de l’anterior, la Comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les 
parts, per tractar d’aquells assumptes que per la seva urgència o especificitat no es 
puguin ajornar fins a la propera reunió periòdica.  
 
Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les 
seves institucions respectives. 
 
 
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal 
 
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual se n’aprova el Reglament de desenvolupament, els legals 
representants de les parts, reconeixen quedar informats i consentir, que les dades 
personals reflectides en el present conveni, així com les que es generin amb motiu de 
la relació, seran incorporades a un fitxer de cada part respectivament, amb la finalitat 
de gestionar la referida relació contractual descrita en el present Conveni. Qualsevol 
de les parts  podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
dirigint-se per escrit a les adreces indicades. Així mateix, les parts fan constar de 
forma expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les dades personals 
de què disposin com a conseqüència de la signatura d’aquest conveni, llevat del que 
sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En aquest sentit es 
comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones les dades esmentades o 
els arxius que les contenen, així com també a mantenir-ne una estricta confidencialitat. 
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S’acorda expressament que totes les dades o informació que l’Entitat comuniqui a 
Fundació Bancària "la Caixa" en relació amb el projecte o programa objecte d’aquest 
conveni seran dades dissociades, és a dir, dades que no permetin la identificació de 
cap persona física i que, per tant, queden excloses de l’aplicació de la normativa de 
protecció de dades. En particular, mantindran informada a la Fundació Bancària “la 
Caixa” de la evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o 
percentual.  
   
Sense perjudici de l’anterior, l’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total 
responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal, entre elles, la de complir amb els requisits 
d’informació disposats a l’article 5 de la LOPD, i d’obtenir el consentiment dels titulars 
de les dades que seran objecte de tractament, quan la citada Llei així ho estableixi. 
Així mateix, aplicarà les mesures de seguretat que la llei estableixi, i mantindrà 
indemne la Fundació Bancària “la Caixa” de qualsevol indemnització i/o sanció 
reclamades per terceres persones, incloent-hi les autoritats i els organismes 
competents.   
 
Sisè. Difusió 
 
Un cop ho hagi consensuat amb la Fundació Bancària “la Caixa”, l’Entitat es 
compromet a difondre la seva col·laboració en els documents i actes de difusió de les 
activitats que es duguin a terme amb càrrec a la dotació efectuada per aquesta, i en la 
seva memòria anual. La Fundació Bancària “la Caixa” haurà d’aprovar prèviament, si 
escau, la utilització de la seva imatge corporativa i l’ús dels seus signes distintius, com 
també l’abast de la seva possible participació en actes o activitats de caràcter públic.  
 
Per la seva banda, la Fundació Bancària “la Caixa” pot fer la difusió que estimi 
convenient de la col·laboració que es regula mitjançant aquest conveni, després 
d’haver obtingut l’aprovació de l’Entitat pel que fa a l’ús de la seva imatge corporativa i 
dels seus signes distintius. 
 
Setè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una durada des de la data de la seva signatura fins  el 31 de 
desembre de 2017. 
 
 
Vuitè. Causes de resolució anticipada 
 
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:  
 

− L’ incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts. 
− L’acord mutu de les parts. 
− La denúncia de qualsevol de les parts. 
− L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el 

seu compliment.  
 

En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran les 
quantitats convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució 
anticipada per causes imputables a l’Entitat, aquesta haurà de retornar les quantitats 
lliurades que no s’hagin destinat a les finalitats del conveni. 
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Novè. Cessió  
 

Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o 
parcialment, per cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part. 
 
Desè. Llei aplicable i submissió  
 
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En particular, té 
naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a 
l’empara de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 
els efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, 
esgotant totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós 
extrajudicial. Si no fos possible, els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de 
Barcelona seran competents per a conèixer les qüestions litigioses, renunciant les 
parts de forma expressa al seu propi fur si fos un altre. 
 
 
ANNEX- CONTRAPRESTACIONS DERIVADES DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ: 
 
-Presència del logo de CaixaBank (estrella) al fron tis de l’escenari (aparició a la 
retransmissió en directe per TV3). 
- Presència del logo de la Fundació Bancària “la Ca ixa” a tot el material editat: 
cartell, díptic, mocador de record, cançoner i anun cis que apareguin a premsa 
- Pancartes a l’entrada del recinte del Port Bo el dia de la Cantada (2/3 pancartes) 
- Cessió de 100 entrades per a que CaixaBank pugui distribuir entre els seus 
clients. 
-Presència del logo de CaixaBank al llibre i docume ntal (als crèdits) sobre els 50 
anys de la Cantada.  
 

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

10. Conveni “La Caixa” obra social 51ª edició Canta da d’havaneres. Informe 
generació de crèdit. 

 
Que s’ha formalitzat la signatura del conveni entre l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Palafrugell i President de l’Institut de Promoció Econòmica i el responsable de l’obra 
social de la Caixa, i el  qual se’n té constància des de l’àrea d’intervenció de 
l’Ajuntament, segons el qual aquesta institució aportació una col·laboració de 46.000 € 
per la 51ª edició de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. 
 
Que es compleixen els requisits establerts a l’article 43  i 44 del Reial Decret 500/1990 
i de les Bases d’Execució del Pressupost per tal de poder tramitar expedient de 
modificació pressupostària per generació de crèdit. Que ja existeix una partida 
d’ingressos 47000 Aportació “La Caixa” Cantada d’havaneres  creada per rebre les 
transferències corresponents aquestes col·laboracions  
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Que l’import signat sobrepassa en 10.000 € els 36.000 € assignats inicialment a la 
partida del pressupost de l’IPEP 32.4320.2201.09 Infraestructura cantada d’havaneres, 
designada per aquesta funció. 
 
Que en base a les anterior consideracions sol·licito que es tramiti expedient de 
generació de crèdit a la partida: 
 

- 32.4320.22109  Infraestructures Cantada d’havaneres 10.000 € 
 

I perquè consti als efectes oportuns, s’emet aquest informe a Palafrugell, a 12 de juny 
de 2017. 

 
11. ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ CATA LANA DE 

MITJANS AUDIOVISUALS, SA I L’INSTITUT DE PROMOCIÓ E CONÒMICA DE 
PALAFRUGELL. Aprovació.  

 
D’una part, la senyora Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals,  i que  intervé en aquest acte en nom i representació 
de  la societat mercantil  CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, 
SA,  amb domicili al carrer Via Augusta, 252-260, 4a planta, de Barcelona, i amb CIF. 
A-08849622. 
En endavant, la CCMA SA. 
 
D’una altra part, el/la senyor/a Josep Piferrer Puig, president de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell,  i que  intervé en aquest acte en nom i representació de    
L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL , amb domicili al 
carrer, i amb CIF P1700054H. 
En endavant, l’IPEP. 
Les parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la capacitat legal suficient 
per atorgar el present acord i  
MANIFESTEN 

I. Que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una entitat de dret 
públic que té com a missió oferir als ciutadans de Catalunya un servei públic 
audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb 
la promoció de la cultura i de la llengua catalana. En aquest sentit, la CCMA 
sempre ha tingut la voluntat de col·laborar i projectar-se en diferents àmbits 
cívics i socials de Catalunya, així com en aquelles institucions i organitzacions 
que treballen per al foment de la cultura i l’educació. 
 

II. Que la CCMA SA és l’empresa mercantil dependent de l’ens públic CCMA que 
gestiona els canals de ràdio i televisió públics de Catalunya i que, com a canals 
de comunicació de titularitat pública que tenen el deure de projectar valors 
constructius que promoguin, entre d’altres temes, la diversitat i la cohesió 
social, exercint un rol vertebrador de la societat que ens faci millorar com a 
col·lectiu, amb la promoció de l’entesa, el diàleg, el debat plural i divers, el 
respecte pels drets humans, la igualtat i la no discriminació, la solidaritat, la 
participació i l’esperit crític. 
 

III. Que l’IPEP és titular dels drets d’explotació d’un documental sobre el 50è 
aniversari de la Cantada d’Havaneres, esdeveniment amb el que els mitjans de 
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la CCMA van establir un acord de col·laboració per a l’emissió de 
l’esdeveniment. 
 

IV. Que la CCMA coneix el contingut del documental i que, en el marc de la missió 
de promoció i difusió de la cultura, el mitjà televisió està interessat en emetre el 
documental del qual l’IPEP disposa tots els drets. 

I per tot el que s’ha exposat anteriorment, les dues parts, de comú acord, decideixen 
atorgar aquest acord de col·laboració, que subjectaran als següents, 
 
PACTES 
Primer.- Objecte  
Aquest acord té per objecte establir la col·laboració necessària entre les parts  per la 
cessió que farà  L’IPEP a la CCMA SA amb caràcter gratuït, dels drets d’explotació del 
documental “50è aniversari de la Cantada d’Havaneres”, per la seva emissió pel mitjà 
de televisió i per Internet. 
 
Segon.- Compromisos de les parts  
 
- L’IPEP, titular dels drets d’explotació del documental “51ª Cantada d’Havaneres” 

cedirà a la CCMA SA amb caràcter no exclusiu i sense facultat de cessió a tercers,  
els drets següents: 

1. Emissió del documental per tots els canals de televisió de la CCMA SA. 
2. Posada a disposició del documental als webs de la CCMA SA. 
3. Durada de la cessió: 10 anys a partir de l’estrena 
4. Territori: Àmbit territorial de tot el món. 
5. Actes de comunicació: Il·limitats 

 

- Per la confecció del documental, la CCMA SA facilitarà imatges d’arxiu de les 
cantades de les quals disposi els pertinents drets. 

 
- L’IPEP informarà de la participació i col·laboració de la CCMA SA en tots aquells 

llocs que consideri convenient. La implementació de la imatge de la CCMA SA 
haurà de ser validada per aquesta.  

 
- La CCMA SA es compromet a l’emissió del documental l’1 de juliol de 2017 a 

continuació de l’emissió en directe de la 51ª edició de la Cantada d’havaneres de 
Calella, pel seu primer canal (tv3) i es compromet a reemetre’l segons les seves 
necessitats de graella dins els Canals de la CCMA, independentment dels seus 
Canals online,  durant l’estiu 2017. 

 
- La CCMA SA informarà de la participació i col·laboració de l’IPEP en tots aquells 

actes o llocs que consideri convenient. La implementació de la imatge del l’IPEP 
haurà de ser validada per aquest. 

Tercer.- Aspectes econòmics  
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El present acord no comporta cap traspàs d’aportació econòmica entre les parts, 
quedant obligada cadascuna a finançar respectivament l’execució de les activitats que 
hagin de dur-se a terme de conformitat a l’estipulació segona d’aquest acord.  
Quart.- Comissió de seguiment  
Per facilitar el desenvolupament d’aquest acord, i el seguiment i compliment dels 
projectes o accions que es duguin a terme arran de la seva signatura, es crearà una 
comissió de seguiment formada per tres representants de cada part que es reunirà 
tantes vegades com sigui necessari. 
Cinquè.- Vigència  
Aquest conveni entra en vigor a partir de la seva signatura i fins al 16 de juny de 2017, 
data de lliurament del documental, sense perjudici de la vigència dels drets adquirits 
per al programa audiovisual especial que es regiran pel seu propi règim legal i pel que 
disposa en aquest conveni. 
Sisè.- Transparència  
Sense perjudici del deure de facilitar informació al que estigui subjecte la CCMA, 
aquesta donada la seva naturalesa pública, podrà sotmetre a informació pública a 
través de la seva pàgina web, la formalització del present acord, les parts signants, 
entenent-se per tal el nom de l’entitat no dels seus representants legals, la durada, 
l’objecte i prestacions a realitzar, les obligacions econòmiques acordades, les 
modificacions contractuals i qualsevol qüestió relacionada amb els efectes, compliment 
i extinció del present acord, en aplicació dels principis i termes establerts a la Llei 
19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern o altres disposicions que resultin d’aplicació. 
Setè.- Naturalesa de l’acord  
Aquest acord de col·laboració en activitats d’interès general no ha d’interpretar-se de 
cap manera com a constitutiu de societat o associació entre les parts, de manera que 
no s’estableix cap vincle de solidaritat ni subsidiarietat, sinó que cadascuna assumeix 
el compliment dels seus compromisos, sense que els acords assolits amb tercers 
vinculin a l’altra part. 
Vuitè.- Resolució  
El present acord podrà ser resolt per les causes procedents en dret i per les causes 
següents: 

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit 
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts 

signants de l’acord 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 

de l’acord 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació 

Novè.- Jurisdicció  
Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni, les parts se 
sotmetran als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa dels seus pròpies 
furs en cas de tenir-los. 
I en prova de conformitat amb el contingut del present acord de col·laboració, 
ambdues parts signen, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a 
l’encapçalament 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 

12. 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 : 
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“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 43 emès en data 8 de juny 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 BOTIGA OFICINA DE TURISME 
Merxandatge 50a. Cantada d’Havaneres de 
Calella de Palafrugell 
 

- Bossa roba 
- Clauer  
- Porta espelma blava gran  
- Samarreta  
- Tassa 

 
 
 
 
 
5€ 
10€ 
10€ 
10€ 
10€ 
 
 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-cinc minuts. 
 
PALAFRUGELL, 13 de juny de 2017 
 
EL PRESIDENT, 
 


