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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 DESEMBRE DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Cèsar Toledo Valdivia 
 
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 desembre 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. Albert Gómez, la Sra. Glòria Tamayo, el Sr. Xavier Gómez i 
el Sr. Josep Ramon Sepúlveda i la Sra.  Margarita Matas excusen la seva assistència.  
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
2. Pla d’acció comercial. Conclusions. Pla d’usos c omercial.. Informe 
 
El passat 29 de novembre dins la jornada anual que organitzem a l’IPEP anomenada 
Empresa i emprèn es va presentar els resultats del pla d’acció comercial. Un treball 
extens i exhaustiu, on destaca sobretot el procés participatiu realitzat amb tots els 
actors que intervenen en l’oferta i demanda comercial.  
El document íntegre us l’hem enviat en un document adjunt. Al final d’aquest se’n 
destaquen uns línies estratègiques a mode de conclusions, aquestes línies 
estratègiques han de permetre i fer possible un nou pla d’actuacions comercial pel 
2018.  
 
Així mateix, després de la presentació d’aquest pla d’acció comercial s’ha proposat 
unes modificacions en el pla d’usos comercial, la darrera aprovació i modificació es va 
fer l’any 2008.  
 
El pla d’acció comercial entre altres consideracions, valora molt positivament el mix 
comercial i la bona imatge dels comerços en general, tot i així, fa notar que tot i la 
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boníssima evolució en relació als 4 darrers anys, encara resten bastants locals 
comercials tancats.  
 
La proposta que es fa arribar al ple del mes de desembre: 
 
Atès que els objectius d’aquest Pla (referent al pla d’usos) són: 

- Aconseguir un model comercial per Palafrugell basat en la complementarietat 
de diversos formats i àrees comercials, cadascuna de les quals ha de donar 
resposta a una determinada tipologia de compra i un perfil de demanda 
constituint un model global equilibrat i sostenible, que garanteixi la redistribució 
de la quota de mercat. 

 
- Ser l’instrument jurídic que permeti posar ordre a les mobilitats generades pels 

diferents equipaments de comerç i serveis dels que està dotada la ciutat, en 
funció del model comercial comentat a l’objectiu anterior, promocionant un 
Centre comercial obert net i acurat. 

 
Atès que aquest Pla d’usos delimita Palafrugell en diferents àmbits territorials segons 
la ubicació dels carrers (nucli, centre, subcentre, costa), regula les activitats que es 
poden implantar o ampliar i el grau d’especialització d’aquestes, limitant la ubicació de 
certes activitats econòmiques. 
 
Atès que segons l’evolució del teixit comercial de Palafrugell, la conjuntura econòmica 
en general i buscant facilitar l’accés als nous emprenedors a determinats eixos 
comercials, proposo les següents modificacions dels àmbits territorials: 
 

- Àmbit Nucli : 
 
Treure la següent part del text on especifica l’àmbit: “tenint en compte que a 
la part exterior dels carrers perimetrals i als trams afegits, la afectació es 
limita de 8 metres que hi donen façana.” 

 
Text definitiu àmbit nucli: 

 
Es refereix a l’espai ocupat dels carrers següents: 

- C. dels Valls 
- C. Sant Sebastià (entre Pi i Margall i St. Josep) 
- Plaça Nova 
- C. de Quatre Cases 
- C. de Sant Antoni 
- C. de Cavallers 
- Plaça de l’Església 
- C. Major, 
- C. d’en Vela, 
- C. de la Notaria 
- C. del Consell 
- C. de l’Allada 
- C. del Raval Superior 
- C. del Raval Inferior 
- C. Pi i Margall (entre C. dels Valls i C. Sant Sebastià) 
- C. de Sant Martí 
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- C. Santa Margarida 
 

- Àmbit Centre:  
 

Treure la següent part del text on especifica l’àmbit: “tenint en compte que a 
la part exterior dels carrers perimetrals i als trams afegits, la afectació es 
limita de 8 metres que hi donen façana.” 

 
Text definitiu àmbit centre: 
 
Es refereix a l’espai ocupat dels carrers següents: 

- Carrer de Torres i Jonama 
- C. de la Constància 
- Plaça 11 de setembre 
- C. Pi i Margall (entre C. de la Tarongeta i C. Begur) 
- C. de la Tarongeta (entre Pi i Margall i Sant Josep) 
- C. Sant Josep (entre Tarongeta i Sant Sebastià) 
- Carrer de Sant Sebastià (entre Sant Josep i El Bruc) 
- C. del Bruc (entre Sant Sebastià i Sagunt) 
- C. de Sagunt (entre C. de la Lluna i Bruc) 
- Carrer de Barris i Buixó (entre Sagunt i Plans) 
- Carrer Hortal d’en Pou 
- C. Botines 
- Carrer Picasso 
- Carrer Martí Jordi i Frigola 
- Carrer Ample (entre Font i Avda. Josep Pla) 

 
- Àmbit Subcentre : 

o Desapareix aquesta àmbit  
 
La Sra. Margarita Mauri comenta si la Plaça de Can Mario queda dins d’alguns dels 
àmbits anteriors. 
 
El Sr. Narcís Ferrer li respon que creu que té una regulació específica però que ho 
consultarem i li farem arribar la informació. 
 
3. Projectes ocupacionals sol·licitats. Resolucions . Inicis de projectes. Informes 
 
JOVES EN PRÀCTIQUES 
 
Atorgament de la subvenció en data 10 de novembre del 2017 amb un import total de 
44.000€. El període que estaran desenvolupant la seva tasca és del 30 de novembre 
de 2017 a 29 de maig de 2018. 
 
S’han contractat 4 joves en pràctiques per incentivar la contractació de persones joves 
(menors de 30 anys), titulats i en situació d’atur. 
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JOVES PER L’OCUPACIÓ  (Conveni amb Consell Comarcal ) 
 
Pendent convocatòria del SOC i gestió amb Consell Comarcal.  
(Hi ha rumors de que sortirà a principis d’any 2018). 
 
TREBALL I FORMACIÓ 2017-2018  
 
Ha arribat la resolució positiva de Treball i Formació 2017-18. Rebrem un import total 
de 169.680€ per la contractació de 14 persones. Hi ha 3 línees de contractació i 10 
contractes de 6 mesos i 4 d'anuals: 
  
Línia PANP (preferentment majors de 45 anys). Contractes de 6 mesos: 
2 informadors de carrer (Medi ambient-Benestar social) 
3 auxiliars de digitalització (OAC, RRHH i Intervenció) 
 
Línia PANP (majors de 55 anys). Contractes anuals: 
1 auxiliar digitalitzador (Benestar social) 
1 peó pintura (Serveis) 
 
Línia PIRMIS. Contractes de 6 mesos: 
3 peons de pintura (Serveis) 
2 informadors de carrer (Medi ambient-Benestar social) 
 
Línia PIRMIS. Contracte anual: 
1 informador de carrer (Medi ambient-Benestar social) 
 
Línia DONES. Contracte anual obligatori: 
1 Informadora de carrer (Medi ambient- Benestar social) 
 
En breu es farà públic a la seu electrònica el procediment de selecció. Abans del 29 de 
desembre hem d'incorporar els 4 contractes anuals i la resta abans del 21 de gener de 
2018. Pel que el procediment de selecció s'iniciarà entre les dates 11 i 22 de desembre 
i finalitzarà abans del 31 de gener i en el moment que s'hagin cobert tots els llocs de 
treball. 
 
4. Nadal a Palafrugell. Pista de gel i accions de d inamització comercial. Informe 
 

Nadal a Palafrugell 2017  

 

PISTA DE GEL I ACTIVITATS 

Nadal a Palafrugell i la Pista de Gel arriben a la seva tretzena edició. 

AREA RESPONSABLE  CATEGORIA SELECCIONATS 

Educació i Igualtat Magog Castillo Tècnica auxiliar de l'àmbit social MAR CRUZ LEAL 

Ipep, Cultura i Joventut Narcís Ferrer Tècnica auxiliar de prospecció i comunicació DESIRÉE OÑATE ORTEGA 

Secreteria i Recaptació Marià Vilarnau Tècnica auxiliar de dret JUDITH PAYET ROSANAS 

Informàtica, Intervenció i GIS  Gustavo Tapias Administratiu de gestió de base de dades MIMOUNT BOULAHROUD  
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L’obertura de la Pista de Gel serà divendres 15 de desembre i romandrà oberta fins al 
7 de gener. 
L’horari habitual de la Pista de Gel serà cada dia de 10h a 14h i de 16h a 21h. Els dies 
25 de desembre i 1 de gener la pista tancarà al matí. 
Els dies 22,23 i 24 de desembre la Pista de Gel romandrà oberta tot el dia de 10h a 
21h, coincidint amb l’obertura també ininterrompuda dels comerços. 
Veure el programa. 
 
ENLLUMENAT 
Enguany, cal destacar el reforç que s’ha dut a terme en l’enllumenat de Nadal per tal 
de millorar algunes zones comercials del municipi, que comptaven amb enllumenat 
poc atractiu o bé obsolet, com el Carrer Torres Jonama, el Carrer Barris i Buixó, el 
Carrer Mestre Sagrera o el Carrer Ample.  
Dit això, la nostra voluntat és, de cares al futur, continuar amb aquesta inversió, per 
fases, fins a completar tot l’enllumenat de Nadal del municipi. 
 
CAMPANYA COMERCIAL 
Enguany la campanya comercial de Nadal la lidera l’Agrupació de Comerciants de 
Palafrugell. Aquesta proposa una campanya d’obertura de comerços NON STOP, 
batejada com a Palafrugell Christmas Market, una aposta decidida per mantenir oberts 
els comerços els dies 22, 23 i 24 de desembre al migdia, amb l’objectiu de facilitar, 
encara més, les compres de Nadal tant a visitants com als propis habitants, a la qual 
també s’hi sumarà la Pista de Gel oferint un horari ininterromput, de 10h a 21h durant 
aquells dies. Per tal de complementar aquesta iniciativa, també hi haurà una zona de 
food trucks, així com activitats per la mainada. 
 
Paral·lelament a aquesta campanya, ACOPA organitza el concurs d’aparadors de 
Nadal, així com un sorteig entre els clients que facin les seves compres als 
establiments socis. 
 
5. Cap d’any a Palafrugell. Informe 
Enguany el cap d’any s’organitza de forma conjunta entre l’àrea de cultura i l’IPEP. 
L’Àrea  de cultura.  
 
La nit s’iniciarà amb un concert del grup Festucs a partir de les 23:30 hores i les 
campanades a la plaça de l’església.  
 
Després i repetint l’èxit de l’iniciativa encetada l’any passat i amb l’objectiu de 
dinamitzar l’oferta d’oci nocturn al municipi de Palafrugell per la nit de cap d’any, des 
de l’Ajuntament i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es convoca els 
responsables dels locals de nit per proposar-los fer una campanya promocional 
conjunta. 
  
A banda d’oferir diferents suports publicitaris, l’Ajuntament ofereix subvencions per 
incentivar que els locals puguin invertir en actuacions musicals o infraestructures per 
oferir serveis suplementaris del que ofereixen habitualment. 
  
A partir d’aquí, neix la campanya de comunicació CAP D’ANY A PALAFRUGELL, que 
agrupa els 8 locals d’oci nocturn de Palafrugell tindran les portes obertes la nit del 31 
de desembre, a partir de les 00.30h per celebrar l’entrada al nou any: La industrial, El 
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metro, Bar Candela, Lolailo, Daltonic, Harold’s, Sol de nit i Can Fina. Tots ells per 
col·laborar en la campanya fan una aportació en forma de preu públic de 50 € (iva 
inclòs) 
  
A més, per incentivar i facilitar la mobilitat entre locals, a partir de les 00.30 h i fins les 
6 del matí un mini bus gratuït pels usuaris farà un recorregut circular i de manera 
continuada perquè la gent es pugui desplaçar de bar en bar sense haver d’agafar el 
cotxe. 
  
Per a la comunicació d'aquest esdeveniment, s'encarreguen 200 pòsters, 4.000 flyers, 
falques publicitàries a Ràdio Capital, 40 Principals Costa Brava i Ràdio Palafrugell i 
anuncis al facebook de Turisme Palafrugell. 
 
6. La Garoinada 2018. 27ª edició. Informe 
La Garoinada tindrà lloc del 12 de gener al 25 de març, reduint 5 dies la campanya 
respecte l’any passat ja que la setmana santa cau molt aviat i quedava massa a prop 
de la campanya.  
 
Aquest any són 9 els restaurants que hi participen. Tenim les baixes del restaurant 
Llevant (que té tancat per obres), el Pa i Raïm, el Tamariu (per les obres del passeig 
de Tamariu) i Can Martí Patxei. En canvi, s’han sumat a la campanya els restaurants 
Centre Fraternal (Palafrugell) i Jani (Llafranc). Per tant, per aquesta edició comptarem 
amb el Centre Fraternal, La Xicra, Xadó, El Balcó de Calella, El Far, Jani, La Llagosta, 
Llafranc i Terrassa Terramar. 
Els restaurants oferiran un menú que consistirà en un entrant de garoines, un primer 
plat a triar entre un mar i muntanya o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant i 
unes postres de crema. Aquests menús aniran maridats amb vins  del celler Espelt. El 
preu del menú variarà entre 38€ i 45€, depenent de l‘establiment, i també hi inclou el 
cafè.  
 
A banda, i com ja va sent habitual, s’han dissenyat diferents fórmules molt 
competitives per venir a passar un cap de setmana de Garoinada a Palafrugell que 
inclouen el menú i l’allotjament en algun dels prestigiosos hotels del municipi, enguany 
Hotel Llafranc, Hotel El Far i Hotel Sant Roc, o sortides en vaixell d’època (el Rafael) 
per conèixer l’entorn i entrades per visitar els diferents equipaments culturals del 
municipi (Fundació Josep Pla, Fundació Vila Casas Can Mario, Museu del Suro, Jardí 
Botànic Cap Roig, etc...) i que aquest any seran oferts com a tiquet de Palafrugell+  
per tal d’ajudar a donar a conèixer aquest producte. També s’inclou un val de 
descompte a Vins i Licors Grau, patrocinador de la campanya. 
 
Com també és habitual que el cartell de la Garoinada sigui obra d’un reconegut artista 
local: Modest Cuixart, Tano Pissano o Rosa Aguiló, entre altres, han realitzat el cartell 
de passades edicions. El cartell d’enguany és obra de la il·lustradora Bruna Valls.  
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7. Conveni Club Hoquei Palafrugell. Promoció marca Palafrugell. Ratificació 
 
Amb la voluntat de promoure la permanència de l’equip d’hoquei de Palafrugell que 
milita a l’hoquei Lliga, entenent que la presència d’aquest equip a la màxima 
competició estatal d’aquest esport posiciona Palafrugell i la seva marca, i dóna 
presència del nostre municipi a molts mitjans de comunicació que abans no cobrien, 
l’ipep va considerar oportú en la darrera modificació de crèdit amb càrrec a romanent 
de tresoreria informada a la junta de govern de l’IPEP del 12 de setembre de 2017, i 
posterior aprovació al ple del mateix ple de l’Ajuntament de Palafrugell. Un cop passat 
el període d’exposició pública, es va procedir a la signatura per part del president de 
l’IPEP i alcalde de Palafrugell el 3 de novembre de 2017. Ara s’informa i es sol·licita la 
ratificació d’aquesta signatura per part de la junta de govern de l’IPEP. 
 

CONVENI REGULADOR PER LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CLUB HOQUEI 
PALAFRUGELL  PER L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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REUNITS 
D’una part, el senyor Josep Piferrer Puig, com a president de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell (IPEP), amb CIF  P1700054H, d’acord amb el que disposen 
els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, i 
article 41.1. del ROF. 
 
I d’altra part, el senyor Joan Tané Casadevall amb DNI 40.508.922B  actuant com a 
president segons acredita mitjançant certificat notarial amb data de  3 de novembre de 
2012 en nom i representació del Club Hoquei Palafrugell amb CIF G17150509, amb nº 
de registre entitats esportives 02840 del Consell Català de l’Esport i amb domicili a 
efectes de notificacions al carrer Ample, número  109 de Palafrugell. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’IPEP és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per 
l'Ajuntament de Palafrugell, amb la finalitat promoure l’activitat turística i cultural del 
municipi, d’acord amb allò que preveu l’article 25, lletra h) i m) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles  27.3, 66. b) i 68 de la Llei 
13/2002 de 21 de juny de Turisme de Catalunya. 
 
II. El Club Hoquei Palafrugell, constituït des de l’any 1947, sempre ha tingut la voluntat 
de ser més que un club esportiu i fa més de cinquanta anys que treballa per al municipi 
amb l’objectiu d’iniciar al jovent del poble en un esport històric al nostre país, 
fomentant l’esport base, transmetent una sèrie de valors humans i col·lectius, i 
contribuint a fer gran el nom de Palafrugell, donant-lo a conèixer per tot l’estat 
generant amb les competicions en que participa un gran impacte de comunicació 
sobre la marca Palafrugell. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
 
 
CLÀUSULES  
 
Primera. Objecte del conveni  
L’objecte d’aquest conveni és regular l’atorgament per part l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell (IPEP) d’una subvenció al Club Hoquei Palafrugell amb la 
finalitat de contribuir a garantir la presència de l’equip Corredor Mató del Club Hoquei 
Palafrugell a la màxima categoria estatal. 
 
En conseqüència l’Ajuntament de Palafrugell es compromet a atorgar una subvenció  
en els termes següents: 
 
Segona. Import de la subvenció  
L’IPEP subvencionarà al Club Hoquei Palafrugell amb un import de 5.000,00€ (cinc mil 
euros), amb càrrec a la partida 33.4300.48903 - Subvenció Club Hoquei Palafrugell -, 
per col·laborar en la realització de les activitats descrites al punt anterior. 
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Tercera. Compromisos del Club Hoquei Palafrugell 
El beneficiari de la subvenció es compromet a: 
 
1. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca el 

decret 333/2002. 
 
2. Inserir els logotips institucionals de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’IPEP en el web 

oficial del Club Hoquei Palafrugell i la possibilitat d’efectuar un link al portal turístic del 
Palafrugell www.visitpalafrugell.cat 

 
3. Insertar al web del Club Hoquei Palafrugell un banner enllaçat a 

http://www.visitpalafrugell.cat .  
 
4. Promocionar la marca Palafrugell mitjançant la presència de manera continuada als 

mitjans de comunicació (diaris esportius de manera setmanal, a la televisió La Xarxa al 
programa setmanal d’hoquei, a les cròniques realitzades per la televisió local (TV 
Costa Brava)) i als webs dels equips contraris (cròniques dels partits, fotografies,...) 

 
5. Fer constar en els rètols anunciadors i altre material que s’editi del Club Hoquei 

Palafrugell la ressenya: Amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
Quarta. Justificació  
La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu abans del 30 de 
novembre de l’any en curs de les despeses realitzades i ingressos obtinguts 
imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat 
disponible a la web de l’Ajuntament i que estarà integrat per: 
 
a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 

beneficiari o per la persona que actua en la seva representació. 
 
b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 

amb identificació de l’import i la seva procedència. 
 
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o 

documents originals que acreditin aquestes despeses. 
 
d. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines 

confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins 
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2) 

 
e. Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 

1619/2012, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de 
facturació. D’acord amb les Bases Generals de subvencions pel 2017 les despeses 
indirectes i/o generals es poden imputar pel beneficiari, fins a un màxim del 13% 
sobre les despeses directes justificades. Els justificants de pagament bancari de 
totes les despeses superiors a 2.500€. 

 
f. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 € 
 
g. Certificacions positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 
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Amb la signatura del present conveni el Club Hoquei Palafrugell atorga la seva 
autorització per tal que l’Ajuntament de Palafrugell pugui comprovar les seves dades 
davant l’Agència Tributària i Seguretat Social. 
 
En cas que no es justifiqui l’import estipulat es revocarà el seu import en la part no 
justificada, d’acord amb el percentatge de finançament establert. 
 
Cinquena.- 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. 
 
Sisena.- 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. 
 
Setena. Revocació de la subvenció  
L’Ajuntament  podrà procedir a la revocació total o parcial de la subvenció atorgada en 
aquest conveni, en els supòsits següents:  
 
a) L’incompliment de l’obligació de justificació tal i com es preveu a la clàusula quarta o 
la justificació insuficient.  
 
b) L’obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.  
 
c) L’incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida, total o 
parcialment, al destinar les quantitats percebudes a finalitats diferents.  
 
d) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o amagant les que 
haguessin impedit la seva obtenció.  
 
e) La resta de causes previstes a l’article 99 de Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, tal i 
com consta a la clàusula setena d’aquest conveni.  
 
La subvenció a l’Institut de promoció econòmica de Palafrugell és compatible amb 
l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals. La suma de les subvencions compatibles amb 
la de l’Ajuntament en cap cas no pot superar el cost total de l'activitat subvencionada. 
 
Vuitena.- 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. 
Novena.- Jurisdicció competent 
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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 aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta minuts. 
 
PALAFRUGELL, 12 de desembre de 2017 
 
EL PRESIDENT 

 
 


