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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 
12 DE SETEMBRE DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vicepresident: 
Sr. Albert Gómez Casas 
 
Vocals: 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Ernest Roglans Corredor 
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 12 de setembre 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 Sr. Josep Piferrer, el Sr. Xavier Nicolazzi, 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. Proposta renovació membres junta de govern ipep.  Informe. 
  
L’Institut de promoció Econòmica i desenvolupament local de Palafrugell neix l’agost 
de 2005, amb l’aprovació d’uns estatuts, i comença a caminar el gener de 2006. 
  
L’objectiu era disposar d’una entitat/ens públic de caire local que agrupés sota el 
mateix paraigua i gerència coordinada quasi totes les competències de gestió 
municipal, vinculats a l’activitat econòmica i el mercat de treball, amb uns destinataris 
molt clars, les empreses però també les persones. 
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Es pretenia, i crec que s’ha aconseguit que existís una àrea, o en aquest cas un IPEP 
que tingués una clara vocació de diàleg, participació i partenariat amb els diferents 
sectors d’activitat econòmica que tenen certa rellevància en el nostre municipi. 
  
Aquest diàleg, participació s’ha treballat bàsicament en reunions bilaterals entre l’IPEP 
i l’equip tècnic i representants d’aquests diferents sectors, els quals des de l’IPEP s’ha 
incentivat que estiguin tots agrupats sota un mateix paraigua en forma d’associació. I 
de resulta d’aquestes trobades en surten plans d’actuacions a realitzar que es 
traslladen a la junta de govern de l’IPEP, perquè fiscalitzi aquestes actuacions, el seu 
compliment i que s’ajusti al pressupost assignat. 
  
La junta de govern de l’IPEP, segons el captítol II l’article 6: 
  
CAPÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN  
  
Article 6  
 Els organs de govern de l’Organisme seran la Junta de Govern, el president, els 
vicepresidents i el gerent, amb les atribucions que per a cadascun d’ells s’indiquen. 
  
Secció 1. La Junta de Govern  
 Article 7  
  
La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de l’Organisme. 
La Junta estarà formada per: 
  

a. El president, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell o regidor en qui 
delegui. 

b. El Vicepresident I: que serà el Regidor delegat de l’ àrea de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament o regidor en qui es 
delegui. 

c. El Vicepresident II: que serà la persona proposada pels sectors econòmics del 
municipi. 

d. Els vocals:  

d.1) El Regidor de Comerç, Turisme i Indústria, si n’hi ha. 
d.2) Cinc membres més a proposta del Ple. 
d.3) Un representant d’ACOPA. 
d.4) Un representant de la Cambra de Comerç. 
d.5) Tres membres de l’Associació Turística de Palafrugell, que representin als 
allotjaments turístics (Hotels, càmpings i apartaments turístics). 
d.6) Un membre de l’associació de constructors i promotors. 
d.7) Un membre de l’Associació Costa Brava Centre que representin al sector de bars i 
Restaurants. 
d.8) Un membre de l’Associació d’Indústries del Suro, amb establiment obert al 
municipi de Palafrugell. 
d.9) Un representant de l’Associació de marxants del mercat diari. 
d.10) Dos representants dels sindicats amb vinculació al municipi de Palafrugell. 
d.11) Un representant del sindicat majoritari de Pagesos amb explotacions agrícolas 
dins el terme municipal de Palafrugell. 
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e. El sector privat nomenarà els seus representants, un titular i un suplent per 
cada membre de la Junta de Govern. El suplent asistirá a les Juntes quan no 
ho pugui fer el titular, amb els seus mateixos drets. 

  
Els membres d’aquesta junta, sobretot del sector privat, necessiten d’una renovació bé 
sigui a través del canvi de persones, o bé sigui incorporant nous sectors d’activitat a la 
junta de govern, que representin sectors importants pel desenvolupament econòmic de 
Palafrugell. 
 
Es proposa la incorporació dels següents representants: 
 

- Un representat de les entitats culturals del munici pi . A finals de l’any 2015 
es va crear a l’IPEP la taula de treball cultura – natura on estan representats 
les principals entitats culturals i de natura del municipi (Fundació Josep Pla, 
Fundació Vilà Casas, Museu del Suro, Jardí botànic de Cap Roig, àrea de 
cultura i IPEP). Des de la seva creació es troben en reunions periòdiques per 
tal de posar en comú idees i marcar les línies d’actuació. Els projectes a 
desenvolupar estan dins del pla d’actuació de l’AODL de l’IPEP però caldria fer-
los partícips a la Junta de de Govern. 

 
- Un representant de les empreses del sector nàutic i  turisme actiu . 

Aquestes empreses (submarinisme, snorkel, lloguer d’embarcacions, guies 
turístics, lloguer de bicis, ...) representen un sector d’activitat econòmica molt 
rellevant i  una oferta important per molts segments de visitants. També ajuden 
a desestacionalitzar la demanda, ja que moltes d’elles ofereixen activitats fora 
de la temporada turística. Creiem que és important la seva assistència a la 
Junta de Govern per tal de que estiguin representats i  puguin participar 
formalment (fins ara ho havien fet indirectament amb activitats organitzades 
des de l’IPEP) 

 
- Un representat de bars i vermuteries, sector oci en  general que programen 

música en directe. Els darrers anys, a Palafrugell, s’han creat o renovat negocis 
amb la recuperació de l’hàbit de fer el vermut i/o programant concerts de petit 
format. Afegir aquesta tipologia de negoci a la Junta de Govern Local ens 
ajudarà a donar veu a aquests negocis i a treballar conjuntament en noves 
accions de dinamització d’aquest sector. 

 
 

- Un representant del sector d’activitat econòmica de  Palafrugell (SAE’s) 
Una de les línies de treball important de cares al 2018, i propers anys, serà la 
política de promoció dels espais industrials del municipi, el que tècnicament 
s’anomena sectors d’activitat econòmica. Aquestes empreses no són activitats 
econòmiques amb interessos comuns, però el fet de conviure en un espai 
comú genera interessos comuns que moltes vegades coincideixen amb els de 
l’IPEP. 

 
El Sr. Narcís Ferrer informa que aquesta modificació s’ha d’aprovar per Ple. 

 
3. Modificació pressupostària amb càrrec al romanen t de tresoreria. Informe. 

 
INFORME DE L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MODIFIC ACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS MITJANÇANT EL 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 
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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, que s’indica a continuació: 
 

- Suplement de crèdit 

Org.  Pro. Eco. Descripció 
Crèdit 
inicial 

Suplement Crèdit def. 

32 4300 22001 Promoció i difusió 
54.550,00 €   5.000,00 € 59.550,00 € 

32 4310 22608 
Despeses activitats Flors i 
Violes 

30.000,00€ 7.260,00 € 37.260,00 € 

   Total 
 12.260,00 €  

 
 

- Crèdit extraordinari 

Org.  Pro. Eco. Descripció 
Crèdit 
inicial 

Suplement Crèdit def. 

32 4310 20500 
Arrendament Enllumenat 
de Nadal 

0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

33 4300 48902 
Subvenció Club Hoquei 
Palafrugell 

0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €  

   Total 
 20.000,00 €  

 
- Fons de finançament  

 
Concepte Denominació Import 

870.01 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits 32.260,00 € 
 

  32.260,00 € 
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un 
termini de quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments 
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin 
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat. 
 
La Sra. Margarita Matas proposa que la modificació de l’enllumenat de Nadal es faci 
amb llum càlida. 
 

4. Projecte Julivia. Balanç. Informe 
 
Del 7 de juliol a l’11 de setembre el julivia bus i el julivia boat han recorregut els carrers 
i les aigües del nostre municipi. 
En el 4t any del seu servei, el julivia bus ha crescut un 12% en recaptació, segons 
dades rebudes del seu servei fins al 3 de setembre. Restem a l’espera de la liquidació 
final per obtenir els resultats definitius del servei d’enguany. 
  
Pel que fa al julivia boat, en el seu primer any de funcionament, malgrat les males 
condicions marítimes que s’han viscut aquest estiu, el balanç és positiu. Dels 6 
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trajectes programats diàriament, per causes meteorològiques se n’han hagut d’anul·lar 
un 21%. Tot i això, més de 2.000 persones han utilitzat aquest nou servei que uneix la 
platja del Port Pelegrí de Calella amb la badia de Tamariu, i permetent així una 
perspectiva diferent d'aquest bonic tram de costa. Una iniciativa que es pretén repetir 
la temporada vinent també en coordinació amb el julivia bus. 
 
Recordar que aquests dos serveis han estat en funcionament fins ahir, dilluns, 11 de 
setembre. En la propera Junta tindrem l’oportunitat de fer-ne un balanç en més 
profunditat. 
 
El Sr. Ernest Roglans comenta que de cares a la propera edició el Julivia Boat hauria 
de parar a Llafranc. 
 
El Sr. Narcís Ferrer explica que també ha rebut la petició per part del sector hoteler de 
Llafranc i que s’està valorant. 
 

5. 50 anys Cantada d’havaneres Calella. Balanç. Inf orme 
 
Adjuntem un document power point resum de totes les activitats implementades.  
 

6. Pressupost 2018. Previsió. Informe 
 
Veure document adjunt.  
 
Només s’informa del pressupost que s’està treballant. Per terminis de comptabilitat 
pública és necessari presentar el pressupost a l’Ajuntament abans del 15 de setembre. 
La xifra realment intocable, i que és la que necessita l’Ajuntament és l’aportació de 
l’Ajuntament al pressupost de l’IPEP que aquest 2018 serà de 205.000 €, la mateixa 
quantia que el 2017. Que representa sobre el pressupost total que es preveu 
391.335,00 € el 52 % del pressupost de l’IPEP. Aquest pressupost és el que 
s’anomena capítol 2, que seria les despeses de gestió corrent. Aquí no s’hi compta el 
pressupost de capítol 1, que excepte subvencions i programes com AODL (2 
persones, 1 de turisme, 1 d’ocupació amb el 80 % subvencionat, Catalunya emprèn i el 
prospector que depèn orgànicament de pla de barris (ambdós programes 
subvencionats al 100 %), els altres sous són íntegrament recursos aportats per 
l’Ajuntament, i cal recordar que és la partida més important .El pressupost augmenta 
un 2.68 % més que l’any passat, producte de la consolidació d’alguns ingressos, 
sobretot la consolidació dels recursos provinents de l’impost d’estades turístiques. 
 
 

7. Sol·licitud pròrroga Agent d’ocupació i desenvol upament local. Turisme i 
ocupació. Ratificació. Ratificació. 

 
INFORME DE L’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) SOBRE LA SOL·LICITUD 
DE PRÒRROGA DE L’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT  LOCAL 
(AODL) 2017-2018. (Turisme) 

 

Narcís Ferrer i Ferrer, Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, 
informa: 

Vista la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 
a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local (ref.BDNS 349993)  
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Vista la memòria AODL G-003/16 corresponent al projecte desenvolupat fins a la data i 
atesa la conveniència de donar continuïtat a les tasques desenvolupades per l’ Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local per al període de 2017-2018.  

Vist el Pla de Treball anual AODL 2017-2018 que presenta l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell per treballar per la ocupació i desenvolupament territorial en 
aquest àmbit. 

Atesa la base 58 de la mateixa Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, que estableix com 
a quantia total de la subvenció fins a un 80% del cost salarial total anual, inclosa la 
cotització empresarial a la Seguretat social de l’Agent d’ocupació i desenvolupament 
local amb un topall màxim de 27.045,55 euros per a cada contractació.  

ES PROPOSA: 

Aprovar el Pla de Treball presentat  “Pla de treball anual AODL 2017-2018”  

Ratificar l’aprovació de la sol·licitud de la pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL), mitjançant de convocatòria de subvenció 2017 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que presenta la següent distribució de costos: cost total anual previst 
33.806,93 € ; subvenció sol·licitada 27.045,55 €. 

INFORME DE L’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) SOBRE LA SOL·LICITUD 
DE PRÒRROGA DE L’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT  LOCAL 
(AODL) 2017-2018 (ocupació).   
 

Narcís Ferrer i Ferrer, Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, 

informa: 

Vista la resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per 

a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 

desenvolupament local (ref.BDNS 349993)  

Vista la memòria AODL G-016/16 corresponent al projecte desenvolupat fins a la data i 

atesa la conveniència de donar continuïtat a les tasques desenvolupades per l’ Agent 

d’Ocupació i Desenvolupament Local per al període de 2017-2018.  

Vist el Pla de Treball anual AODL 2017-2018 que presenta l’Institut de Promoció 

Econòmica de Palafrugell per treballar per la ocupació i desenvolupament territorial en 

aquest àmbit. 

Atesa la base 58 de l’ Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, que estableix com a quantia 

total de la subvenció fins a un 80% del cost salarial total anual, inclosa la cotització 

empresarial a la Seguretat social de l’Agent d’ocupació i desenvolupament local amb 

un topall màxim de 27.045,55 euros per a cada contractació.  

ES PROPOSA: 

Aprovar el Pla de Treball presentat  “Pla de treball anual AODL 2017-2018 (ocupació) 
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Ratificar l’aprovació de la sol·licitud de la pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament 

local (AODL), mitjançant de convocatòria de subvenció 2017 del Servei d’Ocupació de 

Catalunya, que presenta la següent distribució de costos: cost total anual previst 

33.806,93 € ; subvenció sol·licitada 27.045,55 €. 

 

S’aprova per unanimitat la ratificació de l’aprovació de les sol·licituds d’aquestes dues 

pròrrogues d’AODL. 

 

8. Sol·licitud de pròrroga subvenció tècnica d’Empr esa i emprenedoria 
projecte Catalunya emprèn. Aprovació 

 
Vista l’ Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa 

integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya 

Emprèn. 

Vista la resolució EMC/1890/2017, de 28 de juliol, per la qual  es fa pública la 

convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del  Programa 

integral de suport a les persones emprenedores emma rcat en el Programa 

Catalunya Emprèn per a l'any 2017 (ref. BDNS 357144). 

Atès l’objectiu del Institut de Promoció Econòmica de fomentar l’emprenedoria com a 

resposta a una necessitat i diversitat social, i com una eina de generació econòmica, 

per tal de prestar un servei integral d'acompanyament i suport adaptat a les 

necessitats de les persones emprenedores, i que els faciliti l'accés als diversos serveis 

i recursos que les diferents administracions i altres entitats públiques i privades posen 

al seu abast. 

Vist el Pla de treball anual Programa Integral de suport de les persones emprenedores 

2017 que presenta l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 

Vist l’Annex 1, base 3, punt w) de l’ Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol, del Programa 

Integral de suport a les persones emprenedores on diu “ Les entitats o les agrupacions 

d’entitats hauran de donar servei, com a mínim, a 40.000 habitats”. 

Atès que l’Institut de Promoció Econòmica té la voluntat de continuar amb el conveni 

de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en temes d’emprenedoria. 

Atès la base 4, de l’Annex 1 de la mateixa Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol, que 

estableix com a la quantia màxima d'aquesta subvenció serà el 80% del cost de 

l'activitat que es consideri subvencionable. 
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Atès que no hi ha Junta de Govern Local fins el 13 de setembre de 2017. 

Es proposa  : 

Primer.   Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció conjuntament amb 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

Segon.  Aprovar el Pla de Treball presentat “Pla de treball anual Programa Integral de 

suport a les persones emprenedores 2017”. 

Tercer.  Aprovar la sol·licitud de la convocatòria de subvenció 2017 del Departament 

d’Empresa i Coneixement i cofinançat pel Fons Social Europeu Servei d’Ocupació de 

Catalunya, que presenta la següent distribució de costos:  cost anual previst total del 

Pla 148.098,46€; subvenció sol·licitada :118.478,76€. 

Els quals es desglossen: 

Entitat Cost Pla Import a sol·licitar 

IPEP 73.971,88€ 59.177,50€ 

Aj. Sant Feliu de 

Guíxols 

74.126,58€ 59.301,26€ 

 

Quart.  Ratificar aquest acord a la Junta de Govern Local del mes de setembre de 

2017. 

Cinquè . Notificar el present acord a l’ Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 

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

9. Sol·licitud subvenció exclosa de concurrència x les accions de publicitàries 
i promocionals de l’esdeveniment Flors i Violes. Di putació de Girona. 
Ratificació. 

 
Vist l’informe amb data 1 d’agost de 2017 del gerent de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell referent a l’esdeveniment flors i violes de 2017 en què es 
proposa la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència per les accions 
publicitàries i promocionals de l’esdeveniment (publicitat en premsa, ràdio i mitjans 
digitals), i per a l’espectacle inaugural (castell de focs, dansa vertical, música, so i 
llum).  
Ateses la llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, d’aprovació del Reglament i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona.  
 
Atesa la possibilitat de sol·licitar subvenció exclosa de concurrència pública a la 
Diputació de Girona, per entre d’altres, accions d’interès social i econòmic.  
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RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar  la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública referent 
adreçada a la Diputació de Girona, Promocó Econòmica-Diplab per un import de 
4.000,00 €.  
 
Segon.-  Ratificar la present resolució de presidència en la Junta de govern tindrà lloc 
el setembre. 
 
S’aprova per unanimitat la ratificació d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

10. Contractació pels serveis de patrocini publicit ari de les zones d’abalisament 
especial de natació incloses al pla d’usos de Palaf rugell a la Platja del 
Canadell i a la Platja de Tamariu Aprovació. 

 
Vist l’expedient de contractació pels serveis de patrocini publicitari de les zones 
d’abalisament especial de natació incloses al pla d’usos de Palafrugell a la Platja del 
Canadell i a la Platja de Tamariu, que consta de: 
 
- Informe del gerent de data 30 d’agost de 2017 
- Informe del secretari i de l’interventor 
- Plec de clàusules administratives particulars 
- Plec de prescripcions tècniques 
 
Atès que s’ha emès informe jurídic i informe de la intervenció en relació al plec de 
clàusules administratives particulars, i que existeix crèdit pressupostari suficient per 
iniciar el procediment de licitació. 
 
Fonaments de dret 
 
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de 
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti 
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.  
 
L’objecte del contracte és la prestació d’un conjunt de servies de patrocini publicitari de 
les zones d’abalisament especial de natació incloses al pla d’usos de Palafrugell a la 
Platja del Canadell i a la Platja de Tamariu, de conformitat amb l’article 20 i següents 
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment negociat sense publicitat i es 
tramita de forma ordinària. 
 
L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de govern local de conformitat amb 
l’article 8.5 del Estatuts. 
 
Es proposa a la Junta de govern l’adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Aprovar l’expedient de contractació la prestació d’un conjunt de servies de 
patrocini publicitari de les zones d’abalisament especial de natació incloses al pla 
d’usos de Palafrugell a la Platja del Canadell i a la Platja de Tamariu, amb un valor 
estimat de contracte de 24.200 euros, IVA inclòs, que correspon a un pressupost de 
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licitació de 6.050 euros anuals per la durada inicial més possibles pròrrogues, IVA 
inclòs (tipus aplicable 21%), amb càrrec a la participació pressupostària 32430022602 
“Altres despeses del foment del turisme”. 
 
L’import total d’aquest contracte no es defineix amb exactitud, sinó que té caràcter 
estimatiu, perquè restarà subordinat a les necessitats de l’IPEP i disponibilitat 
pressupostària i en conseqüència el valor estimat queda condicionat a la disponibilitat 
pressupostària corresponen.  
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació, així com autoritzar la despesa 
corresponent. 
 
Tercer. Simultàniament, convidar a l’empresa VIES BRAVES SWIMMING, SL i 
publicar  licitació al perfil del contractant als efectes oportuns.  
 
Quart. Facultar a la Mesa de contractació per excloure les empreses que hagin 
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o 
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP, procedir a realitzar la 
classificació de les propostes presentades i admeses per ordre decreixent així com a 
requerir documentació d’acord amb allò que preveu a l’article 151 de la mateixa Llei. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores. 
 
PALAFRUGELL, 12 de setembre de 2017 
 
EL PRESIDENT, 
 


