SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMARTS
13 DE FEBRER DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals:
Sr. Albert Gómez Casas
Sra. Maite Frigola Borràs
Sra. Roser Massaguer Malleu
Sr. Guillem Genover Ribas
Sr. Cèsar Toledo Valdivia
Sra. Margarida Matas Jordi
Sr. Jordi Rubau Andújar
Sr. Quim Vencells Serra
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 febrer de 2018 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, la Sra. Glòria Tamayo i el Sr. Xavier Gómez excusen la seva
assistència.
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.
El Sr. Guillem Genover comenta que hi ha un error al llistat d’assistents de l’anterior
Junta. Es pren nota d’aquesta esmena i s’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre
del dia.
2. Projecte singulars. Diputació de Girona. Palafrugell, competències i
oportunitats laborals. Informe
L’Objectiu de PALAFRUGELL, Competències i oportunitats laborals és dissenyar un
pla ambiciós de formació per competències adaptat al detall a les necessitats
formatives dels demandants d’ocupació allunyats de les aules convencionals amb
necessitats immediates d’ocupació i amb poc interès per l’oferta formativa ocupacional
de la comarca, escassa en aquests moments i amb programes formatius de llarga
durada on prima la teoria a la pràctica, sumat a la deficitària xarxa de transport públic i
la deficient qualificació de les persones aturades, essent el col·lectiu amb més dificultat
per accedir a un treball de més de 45 anys; i també adaptat a les necessitats
formatives de les empreses del nostre territori (sovint aquestes són molt concretes en
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funció del territori), formacions promogudes, finançades, participades i executades de
forma transversal entre l’administració pública local (Ipep i Ajuntament amb l’àrea
d’educació) i les associacions que representen els principals sectors d’activitat
econòmica del municipi (Associació turística de Palafrugell (ATP), Associació de
comerciants de Palafrugell (ACOPA) i l’Associació de marxants del mercat diari de
Palafrugell), però també amb una capacitat d’atracció més enllà del nostre municipi ja
que hi participen també empreses de municipis veïns (Mont-ras, Begur, Regencós, ...)
amb els quals compartim sectors d’activitat econòmica (SAE’S).
Entenem que és un projecte singular en tant que no es tracta de formacions
hipotecades pels procediments burocràtics vinculats a subvencions transferides per
altres administracions, són programes curts adaptats a les necessitats d’empresaris i
treballadors, i que promouen coneixements per competències que venen marcades
per documents i treballs de diagnosis realitzats amb rigor i fonamentats per una
extensiva prospecció de tot el teixit empresarial de la zona.
Formacions a mida en la forma (són els empresaris que ens marquen les necessitats
concretes), en temps (es promouran en horaris i èpoques de l’any que puguin afavorir
al grup important de treballadors amb contractes fixes discontinus) i amb programes
formatius marcats per les necessitats competencials que els empresaris ens han
diagnosticat.
El projecte permet casar oferta i demanda per una banda, és a dir, adaptar la mà
d’obra a les necessitats de les empreses, al mateix temps que es genera noves
oportunitats d’ocupabilitat per als demandants d’ocupació en un context real de treball i
en format pràctic i curt. Per una banda es fidelitza més la mà d’obra i per altra millores
l’ocupabilitat de les persones aturades.
DESENVOLUPAMENT
El projecte s’estructura amb diferents actuacions; algunes d’elles gestionades i
executades per personal de l’Ajuntament i d’altres, per personal extern. Es tracta d’un
projecte que ha de tenir una continuïtat i per iniciar-lo ens cal el reforç d’un coordinador
formatiu que sigui el que plasmi la idea de projecte a la realitat i s’ocupi de la seva
planificació, execució i avaluació final per tal que serveixi de guia per a properes
edicions.
Té tres grans línies de treball:
2ª Jornada d’oportunitats laborals.
S’organitza per oferir a les empreses amb necessitats de personal l’oportunitat
d’entrevistar diversos candidats que compleixin amb els requisits definits, en un mateix
espai i dia. La valoració de la 1ª Jornada d’Oportunitats Laborals 2017 és molt positiva,
així com la resposta, tant de les empreses com de la majoria de persones candidates.
L’any passat es va organitzar la 1ª jornada d’oportunitats laborals de Palafrugell. La
idea va sorgir després que l’IPEP va acollir a Palafrugell el SALÓ DE LA FORMACIÓ,
L’OCUPACIÓ I L’EMPRESA DEL BAIX EMPORDÀ els anys 2015 i 2016. La nostra
aportació en aquest saló, entre d’altres, va ser el disseny i gestió d’un espai
d’entrevistes curtes, amb formació prèvia per empreses i persones en recerca de feina,
per tal de poder optimitzar la selecció de personal i la recerca de feina de cares als
períodes de més contractació.
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Aquest 2017, a la Jornada d’Oportunitats Laborals vam gestionar 130 ofertes de
treball, i es van presentar 195 demandants de feina, amb un total de 150 entrevistes.
Independentment de les xifres, la sensació final és que la jornada va ser molt profitosa.
A partir de l’avaluació dels resultats de la 1era. Jornada, pensem que és una actuació
molt satisfactòria que dona sentit a la feina que es realitza des del Servei d’Ocupació
Municipal de L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell amb borsa de treball
constituïda des del 2006 i paral·lelament, ens permet detectar un nombre de persones
en recerca de feina d’aquests i d’altres recursos ocupacionals del territori potencials
per a participar al projecte formatiu en qüestió.
La comunicació
Qualsevol projecte de gestió pública que vulgui seduir o incentivar a la ciutadania
requereix d'una bona estratègia de comunicació. Motivar als ciutadans de Palafrugell i
entorns a fer-se seu els objectius del projecte PALAFRUGELL, COMPETÈNCIES I
OPORTUNITATS LABORALS.
La comunicació del projecte tindrà tres parts, totes elles amb una imatge conjunta del
mateix projecte:
Accions comunicatives per donar captar empreses i demandants de veïna per la
jornada d'oportunitats laborals.
Accions comunicatives per atraure l'interès de empreses, empresaris i treballadors no
actius per inscriure's a la formació.
Campanya de sensibilització cap a la ciutadania en general, per sensibilitzar envers
certes competències que s'ha constatat que no estem al nivell com a població. Per ex:
Coneixement del Francès. Idioma bàsic per el sector serveis ja que el mercat Francès
és el flux de visitants internacionals més important que hi ha per sobre de l'espanyol o
Anglès.
Tota les accions de comunicació s'implementaran a través de suports web, xarxes
socials i mitjans tradicionals de l'IPEP i col·laboradors habituals del municipi com
associacions empresarials, empresaris individuals i altres administracions i àrees del
propi Ajuntament.
Planificació de la formació.
Es contractarà una persona que coordini tota la formació, que es concreta en el
següent:
−

Reunions amb els diversos sectors per concretar les necessitats específiques
de formació dels diferents llocs de treball, ja detectades a la diagnosi formativa
de Palafrugell.

−

Segmentació de tipologies de persones que fan la formació segons:
Formació per a persones provinents de la selecció de la jornada
d’oportunitats laboral
Formació continua de treballadors, especialment els fixes
discontinus per aprofitar els períodes d’innactivitat.
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Formació proposada als usuaris de la borsa de treball del servei
d’ocupació de l’IPEP en funció dels perfils professionals a
ocupar i la tipologia de persones inscrites.
−

Establir la metodologia a seguir i preveure el material necessari.

−

Planificar grups.

−

Cerca de formadors i espais disponibles tant privats com públics.

−

Gestió pressupost.

−

Avaluació final.

Tipologies de formació
Formacions transversals, especialment en coneixement del territori i “saber estar”,
entre d’altres. Aquesta formació podrà ser impartida per professionals de l’IPEP o per
formadors externs.
Formacions específiques, que impartiran els propis professionals de les empreses del
municipi. En funció de les necessitats formatives detectades es buscaran professionals
de prestigi dins dels diferents sectors que puguin transmetre els seus coneixements en
aquelles competències de la professió que considerin més oportunes per cobrir les
seves necessitats actuals de forma àgil i concreta.
Formacions bàsiques en els diferents sectors impartides per professionals externs o
propis. Es preveu que cada any es sensibilitzi a la ciutadania en general per una
competència bàsica en concret, sobretot, durant l’últim trimestre de l’any, coincidint
amb la fi de la temporada i la disponibilitat a la formació.
3.

Accions de promoció turística 2018 amb ATP. Informe
Pressupost previsional

Infraestructures:
- Julivia
- Palafrugell+
- Projecte cicloturisme
- Nou segment – “Wedding destination”
- Millores pàgina web

11.000 €
3.000 €
10.000 €
3.500 €
1.500 €

Esdeveniments:
- Flors i Violes

20.000 €

Promoció:
- Promoció Garoinada al sud de França
2.800 €
Falques de patrocini a les ràdios Frace Bleu Hérault, France Bleu Occitaine i
France Bleu Roussillon + paquets cap de setmana per sortejar entre els oients
-

Accions promocionals sota paraigües Patronat / ACT
Recepció de press i fam trips (dinars, visites...)

-

Afiliació ACT

1.000 €

200 €
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-

Afiliació Patronat CB - club cultura

485 €

-

Afiliació Patronat CB – club enogastronomia

400 €

-

Sistema per gestionar enviament puntual mailing bbdd

-

Promoció locals de nit – Cap d’any
1.200 €
Edició de material (cartells i flyers), promoció facebook ads i falques ràdio

-

Captació turisme britànic
o Participació al TravMedia London, 12 març
2.500 €
Breus entrevistes amb una trentena de periodistes del sector turístic del
Regne Unit per presentar el destí
o Participació al Workshop multi-producte a Manchester 12 abril 2.000 €
Workshop organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava adreçat a
TTOO i agències i presentació + networking adreçada a premsa

1.500 €

A la darrera reunió amb l’ATP (6 febrer) es va exposar l’opció de
participar a un roadshow als Països baixos organitzat pel Patronat, però
després de parlar amb l’organització considerem que està massa
enfocat a TTOO i agències i substituïm aquesta acció per un workshop
a Manchester, en el qual hi haurà sessions de treball amb premsa, que
resulta més eficaç per vendre’ns com a destí turístic i així reforcem les
accions promocionals al mercat britànic, l’escollir per aquest any
-

Activitat escollida per ATP
3.000 €
Campanya de publicitat amb google adwords de març a abril al mercat francès
segmentat en períodes segons les zones de vacances.

Total aprox.:
4.

64.000 €

Memòria 2017. Informe

http://ipep.cat/contenido/cms/files/15536/memoria-ipep-2017.pdf
5.

Atorgament de les subvencions activitats econòmiques locals 2017.
Informe
Una vegada revisada la documentació presentada pels establiments que han sol·licitat
durant l’exercici 2017 la subvenció per a les inversions de millora de la imatge exterior i
accessos als establiments turístics, millora de les terrasses a la Plaça Nova, reforma
integral dels establiments comercials i/o activitats econòmiques, foment de
l’emprenedoria, millores d’estalvi energètic, foment de la innovació i la competitivitat;
d’acord amb les bases aprovades a tal efecte.
Atès que han resultat exclosos els següents sol·licitants al no complir els requisits:
DNI/CIF

Empresa/Establiment

J55282230 Kom Coffee S.C

capítol
Capítol II
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Ja no està donat d’alta en cap activitat econòmica a Palafrugell en l’actualitat.
DNI/CIF
Empresa/Establiment capítol
B55159982 Codol 2013 S.L
Capítol II
Empresa que no està donada d’alta en cap activitat econòmica a Palafrugell.
DNI/CIF
Empresa/Establiment capítol
Immaculada Jiménez
40536886F Guixot
Capítol I
No arriba al mínim d'inversió establert a les bases per al capítol I que són 2.500€.
Proposem que es pugui atorgar subvenció als següents establiments i empreses
locals, en quanties i capítols que es detallen a continuació:
DNI/CIF
B17246612
40535893A
B17554395
40505182c
B17844515
77919102R
78002634C
40516959K
B17780255
B17386699
A08094450
47687105D
40532317S
J55217053
B55188031
41528388W
41528102S

Empresa/Establiment
Novara Hotels sl
Yolanda Porcel Martínez
Foxima 98 S.L
Joan Ridao Casademont
Centre Mèdic Palafrugell S.L
Sílvia Cano Gamero
Eva Lucas Mediñà
Antoni Saez Revuelta
Pa i Raïm
Hotel Llevant
Sant Roc S.A
Laia Boladeres Cucurull
Xavier Gómez Meier
DK8 Assessors S.C
Finques les Voltes Palafrugell S.L
Daniella Artigas Castillo
Helena Bermudo Bassols

capítol
Capítol I
Capítol II i III
Capítol II
Capítol I i II
Capítol V
Capítol III
Capítol III
Capítol II
Capítol I
Capítol I, II i V
Capítol I i V
Capítol II
Capítol IV
Capítol V
Capítol I i II
Capítol II
Capítol III
TOTAL

6.

Import
1.487,18 €
1.858,98 €
852,68 €
1.858,98 €
473,01 €
1.439,37 €
1.103,43 €
1.858,98 €
1.858,98 €
1.858,98 €
1.487,18 €
1.858,98 €
1.487,18 €
1.246,03 €
1.858,98 €
1.287,43 €
1.123,68 €
25.000,00 €

Bases subvencions activitats econòmiques a empreses locals 2018.
Informe

BASES ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER
ACTIVITATS ECONÒMIQUES LOCALS PEL PERIODE DE L’1 DE SETEMBRE DE
2017 AL 31 D’AGOST DE 2018

a) Objecte de la subvenció
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És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a les següents accions
realitzades al municipi de Palafrugell:
Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques :
L’objectiu és incentivar la renovació de la imatge exterior de qualsevol activitat
econòmica del municipi.
-

Renovació de la imatge exterior de l’establiment/activitat econòmica: rètols,
manteniment façana, entrada de portes obertes, finestres, aparadors, etc....

-

Millores en les terrasses amb ocupació de la via pública: mobiliari de terrassa,
vetlladores (para-sols) i tancaments.

-

Millora de la il·luminació exterior.

-

Supressió de barreres arquitectòniques, millora de l’accessibilitat.

Capítol II.- Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques:
Fomentar la renovació dels establiments i/o activitats econòmiques per tal d’incentivar
la millora de la imatge de Palafrugell com a municipi. Podran accedir a aquest capítol
les intervencions integrals i/o parcials que incideixin en l’espai d’atenció i/o venda al
públic, així com en la seva imatge general interior.
Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria:
Incentivar la creació de nova activitat econòmica que comporti un desenvolupament
del teixit empresarial del municipi, estimulant la creació de nous llocs de treball i
incrementant la vàlua de les persones emprenedores.
-

Adquisició d’elements de mobiliari, maquinària, ordinadors, aplicacions
informàtiques, marques i patents, elements de transport, instal·lacions i obres,
eines i utillatges necessaris per l’inici de l’activitat.

Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic:
Incentivar les millores que suposin mesures d’estalvi i eficiència energètica i dels
recursos naturals o bé reducció i/o millora de la gestió de residus.
-

Instal·lacions i adquisició de maquinària o equipament que suposi una millora del
rendiment energètic i/o reducció de l’ús dels recursos naturals (il·luminació,
reducció consums aigua, energia, ...).

-

Instal·lació de plaques solars i altres dispositius per la generació d’energia.

-

Adquisició d’equipament pel compostatge i/o calderes de biomassa.

Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat:
Incentivar l’ús de les TIC com a via de millora de la competitivitat de les activitats
econòmiques del municipi.
-

Millora tecnològica de l’equipament necessari per al desenvolupament de l’activitat.
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-

Millora de la competitivitat en la gestió interna: Adquisició d’aplicacions
informàtiques de control de comandes, estocs, vendes, facturació, comptabilitat,
etc.

-

Implantació del comerç electrònic: Adquisició d’aplicacions informàtiques de gestió
de reserves, publicitat i/o venda, equips informàtics i material per les instal·lacions
de xarxes necessàries. Aquí no s’hi inclouen les pàgines web estàtiques, amb una
funció merament informativa.

Capítol VI.- Millora infraestructures exteriors establiments amb façana Passeig Cipsela
de Llafranc.
-

Renovació i millora de la imatge exterior: inversió en mobiliari de terrassa i
infraestructura.

b) Destinataris
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que
estiguin degudament inscrites als registres corresponents i que compleixin els
següents requisits:
Amb caràcter general:
-

Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de setembre
de 2017 i el 31 d’agost de 2018.

-

Que els titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o l’establiment sobre
el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell.

-

Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.500 €, a excepció de:
-

Capítol II.-Reforma dels establiments comercials, on la quantia de la inversió ha
de ser mínim de 4.000€
Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima ha de ser de
1.000 € .

-

Que estigui al corrent de les seves obligacions amb el departament d’activitats de
l’Ajuntament de Palafrugell.

-

Que l’activitat estigui en funcionament al mateix titular, com a mínim fins a un any
en posterioritat a l’atorgament de la subvenció.

-

Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi
obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la
comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de
compliment.
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I amb caràcter específic pels establiments del capítol VI:

-

Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de setembre
de 2016 i el 31 d’agost de 2018.

-

Que els titulars de l‘activitat econòmica tinguin l’establiment ubicat amb façana al
Passeig Cipsela de Llafranc.

Requisits específics:
Tots els establiments i/o activitats econòmiques, han de seguir un horari d’obertura
adequat a la situació turística del municipi (mínim d’abril a octubre). La resta
d’activitats econòmiques han d’estar recollides en el Pla d’Usos Comercial de
Palafrugell, amb un calendari d’obertura de mínim 7 mesos/l’any i horari comercial
adequat a les campanyes comercials del municipi.
•

Capítol II.- Reforma dels establiments comercials/activitats econòmiques:
Activitats recollides en el Pla d’Usos Comercial de Palafrugell, amb un
calendari d’obertura de mínim 7 mesos/l’any i horari comercial adequat a les
campanyes comercials del municipi.

•

Capítol III.-Foment de l’Emprenedoria: Persones físiques inscrites a la Xarxa
Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que hagin obtingut el
certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat econòmica i l’alta censal s’hagi
tramitat dins el període subvencionable.

•

Capítol IV i V: A l’hora de presentar la justificació, caldrà detallar quins són els
estalvis energètics que es suposen i/o quina millora competitiva s’obté amb la
nova adquisició.

c) Quantia de les subvencions
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel que el
nombre de persones que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats
subvencionades són homogènies en relació a les seves característiques.
En conseqüència, l’import de la subvenció serà d’un màxim de 2.000 euros per
sol·licitant que compleixi els requisits d’admissió. En cas de que el nombre de
sol·licituds sigui superior a la previsió de despesa de l’apartat següent, l’òrgan
resolutori podrà optar entre prorratejar l’import total a parts iguals entre tots els
sol·licitants o bé assignar l’import establert a les sol·licituds per ordre cronològic fins
esgotar el límit establert.
El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a:
Tipus de destinatari
Percentatge màxim
Autònoms i empreses que han
35%
col·laborat amb l’IPEP*
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Autònoms i empreses que
NO han col·laborat

20%

En cas que les sol·licituds de subvencions superin la partida prevista es prioritzarà a
les empreses que sol·licitin aquestes subvencions per primer cop, i per tant, les
empreses que hagin gaudit d’una d’aquestes subvencions en els darrers tres anys,
veuran reduït l’import rebut en un percentatge del 20 % en el cas d’empreses que han
col.laborat amb l’IPEP i en un 30% per les empreses que no ho han fet.

* S’entén per col·laboració la que correspongui a alguna de les següents accions dins
del període subvencionable:
•
•
•
•
•
•
•

Inscripció dels titulars a accions de formació organitzades per l’IPEP.
Participació en campanyes de dinamització del municipi (Rasca l’Unça,
Flors i Violes, Radical Swim, Es Niu, La Garoinada, Campanya de Nadal Pista de Gel, Julivia-Bus turístic).
Participació en els projectes i actuacions de l’ATP (Associació Turística de
Palafrugell).
Socis d’ACOPA.
Col·laboració econòmica amb les edicions de material turístic.
Recerca de personal a través del SOMI.
Assessorament amb el Servei d’Emprenedoria.

d) Aplicació pressupostària
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries amb número de partida 32.4300.77001 “Subvencions activitats
econòmiques”, fins a un límit del total de 30.000€.
Pels capítols I a V es reserven 20.000€ i pel capítol VI 10.000€, en el cas que les
sol·licituds pel capítol VI superin aquest import, es reduirà proporcionalment la
consignació per la resta de capítols.
f) Despeses subvencionables
- Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que
responguin inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin al
llarg del període subvencionable que amb caràcter general és entre l’1 de setembre de
2017 i el 31 d’agost de 2018 i amb caràcter específic pel capítol VI és entre l’1 de
setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2018. A aquests efectes, s'entendrà que la
despesa s'ha realitzat quan s'ha dut a terme l'activitat subvencionada que origina la
despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb anterioritat a la
presentació de la sol·licitud de pagament.
- D'acord amb el que estipula l'article 31 LGS, seran despeses subvencionables els
béns inventariables, l'adquisició, construcció, rehabilitació o millora dels establiments,
segons descripció de cada capítol.
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- En el preu de l’immobilitzat es consideraran totes les despeses facturades fins que el
bé estigui en condicions de funcionament i tinguin una relació directa amb l’element de
l’immobilitzat.
g) Termini de presentació de sol·licituds
Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria i fins el 28 de setembre de 2018 a les 13.30h.
S’haurà de presentar al Registre de l’Ajuntament de Palafrugell (Edifici Municipal de
Can Bech).
Els formularis es poden obtenir a través de la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament
de Palafrugell (http://seu.palafrugell.cat) i del web de l’Institut de Promoció Econòmica
de Palafrugell (http://www.ipep.cat) o també presencialment a les oficines de l’OAC i a
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
h) Documents que cal acompanyar a la sol·licitud
D’acord amb l’article 5 de les bases generals, les sol·licituds es presentaran,
mitjançant el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament, en el registre
d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació d’aquestes bases. Així
mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l’autorització a l’Ajuntament per a
l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de
l’Administració tributària previ al pagament de la subvenció, llevat de manifestació
expressa de la persona sol·licitant.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:
a) Sol·licitud de subvenció (model normalitzat)
b) Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud i, si actua en representació d’altri,
documentació acreditativa de la seva representació.
c) En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar còpia del CIF, així com
dels estatuts de l’entitat, degudament inscrits en el registre corresponent.
d) Fitxa d’alta de creditor (model normalitzat).
e) Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i
Seguretat Social.
f) Compte justificatiu de la subvenció, de les actuacions per a les que se sol·licita
la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o
projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts per
l’Ajuntament . (model normalitzat)
g) Còpia de l’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques, en cas de sol·licitar el
Capítol IV de Foment de l’Emprenedoria.
h) Comprovant de que s’ha realitzat la corresponent comunicació d’obertura a
l’Ajuntament de Palafrugell, en cas que el projecte vagi relacionat amb un
establiment al municipi amb alta inferior a cinc anys.
i) En el cas de fer reforma de millora, presentar fotos de l’abans i el després.
Documents justificatius de les accions subvencionables:
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j)

Còpia compulsada de les factures destinades al projecte subvencionable. No
s’acceptaran altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts,
etc...). Les factures es compulsaran a les oficines de l’OAC.
k) Comprovant bancari conforme s’ha efectuat el pagament als proveïdors de les
accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, es
pot aportar un certificat signat i segellat per l’empresa proveïdora o del titular
autònom.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguessin en poder de l’Ajuntament, el
sol·licitant podrà fer ús del seu dret de no presentar-los, fent constar la data i l’òrgan o
dependència on van ser presentats o emesos, sempre que no hagin transcorregut més
de cinc anys des de la seva presentació (model normalitzat).
i) Termini màxim de justificació
La justificació de les accions subvencionables s’ha de presentar juntament amb la
sol·licitud amb una data màxima de 28 de setembre de 2018.
j) Percentatge subvencionable respecte el cost total
El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixi en l’acord de
concessió.
k) Òrgan instructor
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell.
l) Termini de resolució i notificació
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos
des de la fi del termini de presentació d’instàncies de sol·licitud. En cas de que no es
presenti la justificació dins del termini d’una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta
podrà ser revocada.
m) Possibilitat d’atorgament de bestretes
No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop s’hagi
justificat.
n) Normes supletòries
Per tot el que no està previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Palafrugell, les Bases d’execució del Pressupost Municipal i la resta de normativa
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.
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El Sr. Cèsar Toledo comenta les dificultats que suposa posar un rètol a un establiment
a Palafrugell i que la normativa és molt restrictiva.
El Sr. Albert Gómez ho tractarà amb l’àrea d’Urbanisme, Obra pública i Alcaldia.
7.

Calendari del mercat 2018. Informe

CALENDARI MERCAT 2018
VISTA la proposta del calendari del mercat per l’any 2018 que tot seguit es relaciona:
El mercat romandrà tancat els dies següents:
2 abril
1 maig
21 maig
11 setembre
1 novembre
6 desembre
25 desembre
26 desembre
1 gener 2019
6 gener 2019

dilluns
dimarts
dilluns
dimarts
dimarts
dijous
dimarts
dimecres
dimarts
diumenge

Setmana Santa
Festa Treball
Festa local
Diada
Tots sants
La Constitució
Nadal
Sant Esteve
Any Nou
Reis

El mercat funciona de dimarts a diumenge, excepte del 16 de juliol al 26 d’agost, en
què romandrà obert durant tota la setmana (de dilluns a diumenge).
El mercat romandrà obert també els dies següents :
30 març
24 juny
20 juliol
15 agost
12 octubre
8 desembre
24 desembre *
31 desembre *

divendres
diumenge
divendres
dimecres
divendres
dissabte
dilluns
dilluns

Setmana Santa
St. Joan
Festa major
L’Assumpció
Pilar
La Immaculada

* Pendent de confirmar les parades que assistiran i l’horari, que inclourien també
l’obertura a la tarda. Es preveu l’obertura del mercat de la carn, d’algunes parades del
carrer els dos dies, i d’algunes parades el mercat del peix el dia 31.
8.

Sol·licitud de subvencions Xarxa de serveis locals de Promoció
Econòmica de la Diputació de Girona. Ratificació.

Vist l’informe de data 6 de febrer del gerent de l’Institut de Promoció Econòmica
referent a la sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de promoció econòmica
per a entitats membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica
(XSLPE).
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Vista convocatòria anual de la Diputació de Girona , de la subvenció per membres de
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, de data 22 de desembre de 2018
i les bases específiques publicades per la Diputació de Girona en data 30 de
novembre de 2017 al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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 la subvenció esmentada per accions de promoció
econòmica.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvencions destinades als membres de la Xarxa
de Serveis Locals de Promoció Econòmica, per l’anualitat 2018, per un import total de
5.000’- euros.
Segon.- Ratificar la present resolució de presidència en la Junta General que tindrà
lloc aquest mes de febrer.
Es ratifica aquest punt de l’ordre del dia.
9.

Plec de clàusules del contracte de lloguer temporal d’un sistema de
graderies modulars per la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell.
Aprovació.

Relació de fets
Vist l’expedient de contractació el subministrament, en règim d’arrendament temporal,
d’un sistema modular de graderies, entarimats, seients i d’altre petit material juntament
amb el servei de muntatge i desmuntatge d’aquest, per l’esdeveniment de la cantada
d’havaneres de Palafrugell, que consta de:
- Informe emès pel Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell de data 5 de
febrer de 2018
- Informe del secretari i de l’interventor
- Plec de clàusules administratives particulars
- Plec de prescripcions tècniques
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.
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Aquest contracte té la consideració de contracte mixt de subministrament, de
conformitat amb l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern de l’Institut de promoció
econòmica de Palafrugell.
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, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels
següents:
Acords
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de el subministrament, en
règim d’arrendament temporal, d’un sistema modular de graderies, entarimats, seients
i d’altre petit material juntament amb el servei de muntatge i desmuntatge d’aquest, per
l’esdeveniment de la cantada d’havaneres de Palafrugell, amb un valor estimat del
contracte de 232.320€, IVA inclòs.
Aquest valor estimat correspon a un preu anual de licitació de 58.080€, IVA inclòs,
multiplicat per la durada inicial més les possibles pròrrogues, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 32432022109, despeses infraestructures cantada d’havaneres de
Calella, del pressupost de l’exercici 2018.
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 convocar la licitació pública a través d’anuncis al perfil del
contractant i al BOP per tal que les empreses que compleixen les condicions de
capacitat i solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.
10.

Addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell, l’àrea de cultura de l’ajuntament de palafrugell, el
Museu del suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació privada Vila casas –
Museu Can Mario i la Fundació bancària “La Caixa”. aprovació

REUNITS:
D’una part, L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL (IPEP),
amb domicili a C/ Major, 1 de Palafrugell i CIF 1700054H, representat en aquest acte
pel Sr. Juli Fernández Iruela, major d'edat i amb NIF 40517676W, en qualitat de
President d'aquest.
D'altra part, L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, amb domicili a C/ Cervantes, 16
de Palafrugell, representat en aquest acte pel Sr. Juli Fernández Iruela, major d'edat i
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
C. Major, 1 – Can Rosés
17200 Palafrugell – Girona
Tel. 972 61 18 20
www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.net
www.visitpalafrugell.cat – E-mail: turisme@palafrugell.net

amb NIF 40517676W , en qualitat d’Alcalde de Palafrugell.
D'altra part, EL MUSEU DEL SURO, amb domicili a Placeta del Museu del Suro, s/n
de Palafrugell, representat en aquest acte pel Sr. Juli Fernández Iruela, major d'edat i
amb NIF 40517676W , en qualitat de President d’aquest.
D'altra part, LA FUNDACIÓ JOSEP PLA, amb domicili a carrer nou, 51, de Palafrugell,
representada en aquest acte pel Sr. Pere Vila i Fulcarà, major d'edat i amb NIF
40462786J, en qualitat de President de la Fundació Josep Pla.
D'altra part, LA FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS que gestiona el MUSEU CAN
MARIO, amb domicili a la Plaça can Mario, 7, de Palafrugell, representada en aquest
acte pel Sr. Joan Torras Ragué, major d'edat i amb NIF 47168922Q, en qualitat de
directora director general de la Fundació Vila Casas.
D'altra part, FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA, “LA CAIXA” (d’ara endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), amb
domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629, i C.I.F. G-58899998, representada
en aquest acte pel Sr. Josep Ollé, major d’edat i amb N.I.F. 39159568K, en qualitat de
director del Jardí Botànic de Cap Roig.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure la
present addenda al conveni de col·laboració, i a aquest efecte,
EXPOSEN,
I.- Que amb data 30 de setembre de 2016 les parts van signar un conveni de
col·laboració que té per objecte establir una promoció conjunta de les seves
instal·lacions culturals i naturals (en endavant “el Conveni”), en què acordaren dur a
terme el projecte Palafrugell+ (d’ara endavant també denominat “el projecte”).
II. Que el pacte 2) Obligació de les parts apartat número 10) del Conveni estableix el
procediment pel qual l’IPEP realitza la gestió de la recaptació generada per la venda
conjunta de tiquets en el marc del projecte Palafrugell+, i les parts desitgen modificar
determinats aspectes d’aquest procediment de recaptació i la liquidació posterior.
III. Que, d’altra banda, i excepcionalment, l’any 2018 les parts desitgen fer una
aportació conjunta per import total de 12.500 euros (impostos, si s’escau, inclosos) a
favor de l’IPEP, per a la creació d’una pàgina web i una campanya de comunicació
lligada al projecte.
PACTES:
Primer.- Les parts acorden que a partir de l’1/01/2018 el procés de liquidació dels
tiquets i les despeses generades del projecte Palafrugell+ es farà anualment, en
comptes de semestralment. El sistema de liquidació serà el definit al Conveni.
Així mateix, cadascuna de les entitats participants excepte l’IPEP es comprometen a
utilitzar en aquest procés de liquidació, el model de declaració que s’adjunta a la
present addenda.
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Les parts acorden modificar en aquest sentit el pacte 2) Obligació de les parts, apartat
número 10), del Conveni.
Segon.- Per l’exercici 2018 i amb caràcter extraordinari, les parts realitzaran una
aportació total conjunta de 12.500 euros (impostos, si s’escau, inclosos) a l’IPEP,
abans del 30 d’abril de 2018, per tal que es destini a crear una pàgina web i una
campanya de comunicació lligada al projecte. Aquesta aportació de 12.500 euros es
distribuirà de la següent forma:
3.000 € Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
3.000 € Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura)
1.000 € Museu del Suro
1.000 € Fundació Josep Pla
1.000 € Fundació Privada Vila Casas – Museu Can Mario
3.500 € Fundació la Caixa – Jardí botànic de Cap Roig
Aquestes aportacions es faran efectives prèvia emissió del corresponent document de
sol·licitud de pagament, emès per l’IPEP a favor de cada entitat.
Tenint en compte aquestes aportacions excepcionals, l’any 2018 les parts acorden
deixar sense efecte el compromís regulat al pacte 3) del Conveni de finançar de les
despeses d’accions promocionals amb càrrec als recursos obtinguts per la venda de
tiquets que no s’hagin distribuït (entrades reduïdes pagades de les que no s’ha fet
efectiva la visita). Per tant, qualsevol despesa derivada d’actuacions promocionals del
projecte Palafrugell+ aniran exclusivament a càrrec de l’IPEP, sense que pugui
repercutir el finançament de les despeses per aquest concepte a les entitats signants.
Tercer.- Les parts estableixen expressament que seran d’aplicació tots els
compromisos i condicions que regula el Conveni, a tots els efectes, sempre que no
contradiguin allò previst als Pactes anteriors.

Vist el conveni de col·laboració signat a data 30 de setembre de 2016 entre l’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell,
el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació Privada Vila Casas – Museu
Can Mario i la Fundació Bancària “La Caixa”, que té per objecte establir una promoció
conjunta de les instal·lacions culturals i naturals indicades.
Vist que la clàusula 2) Obligació de les parts número 10) estableix que l’IPEP
realitzarà la gestió de la recaptació generada per la venda conjunta de tiquets i a tal
efecte, en el termini de 15 dies des del final de cada semestre natural.
Atès que la liquidació de factures generades pel projecte es fa un sol cop l’any i que es
podria reduir el procés de liquidació a anual en comptes de semestral com consta
actualment.
Vist que la clàusula 3) Finançament estableix els següents percentatges de
repartiment de les despeses derivades del projecte conjunt:
30% Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
30% Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura)
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10% Museu del Suro
10% Fundació Josep Pla
10% Fundació Privada Vila Casas – Museu Can Mario
10% Fundació la Caixa – Jardí botànic de Cap Roig
Vist que s’acorda, excepcionalment, fer una aportació superior l’any 2018 per import
total de 10.000 euros per crear una pàgina web i una campanya de comunicació
lligada a aquesta per promoure el producte.
Pactes:
Primer.- A partir de l’1/01/2018 el procés de liquidació dels tiquets i les despeses
generades del projecte Palafrugell+ es farà anualment, en comptes de semestralment.
El sistema de liquidació serà el mateix que definit al conveni.
Segon.- Per l’exercici 2018 i amb caràcter extraordinari, les entitats conveniades faran
la següent aportació a l’IPEP abans del 30 d’abril de 2018 per tal que es destini a crear
una pàgina web i una campanya de comunicació lligada a aquesta per promoure el
producte:
3.000 € Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
3.000 € Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Cultura)
1.000 € Museu del Suro
1.000 € Fundació Josep Pla
1.000 € Fundació Privada Vila Casas – Museu Can Mario
3.500 € Fundació la Caixa – Jardí botànic de Cap Roig
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
11.

Precs i preguntes

S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores.
PALAFRUGELL, 13 de febrer de 2018
EL PRESIDENT
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