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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 MARÇ DE 2018 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sra. Margarida Matas Jordi 
Sr. Jordi Rubau Andújar 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda Fernández 
Sra. Glòria Tamayo Ramon 
 
 
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 març 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, el Sr. Xavier Gómez i el Sr. Marià Júdez excusen la seva 
assistència.  
 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 

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

2. Jornada d’oportunitats laborals 2018. Informe 
 

PALAFRUGELL – 7 DE MARÇ DE 2018 
 

La 2ª Jornada d’Oportunitats Laborals s’ha fet, per segona vegada també, al teatre del 
Centre Fraternal, un espai que ens ha permès donar la calidesa necessària per 
desenvolupar aquest tipus de jornada amb èxit.  

L’objectiu de l’acte és la intermediació laboral entre empreses de diferents sectors i els 
possibles candidats per cobrir les seves vacants. La peculiaritat però, rau en el fet que 
els perfils de candidats s’adeqüen el més real possible a les necessitats de les 
empreses. Aquest sistema permet fer un format d’entrevista de 8 minuts, donant 
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oportunitat als treballadors de ser vistos i escoltats per part de les empreses, que a la 
vegada també valoren el fet de poder parlar amb primera persona amb bastants 
candidats que compleixen amb els requisits sol·licitats.  

 

EMPRESES 

Inicialment, a data de tancament de les inscripcions de les empreses hi havia un total 
de 41 empreses inscrites per participar a la jornada, amb 96 llocs de treball diferents 
per cobrir un total de 205 vacants.  

De les 41 empreses inscrites:  

- 8 formen part de l’Associació Turística Palafrugell 

- 12 són del sector turístic del municipi de Palafrugell: restaurants, allotjaments, 
empreses de lloguer d’embarcacions... 

- 11 són del sector turístic d’altres poblacions 

- 10 són d’altres sectors: neteja, transports, educació, etc... 

El dia de la jornada la xifra definitiva va ser de 39 empreses, 91 llocs de treball 
diferents i un total de 193 places vacants . Una de les empreses no assistents no va 
informar que no vindria, tot i havent-los trucat dos dies abans, amb el corresponent 
trasbals que comporta tenir a tots els candidats pendent de fer les entrevistes. 

Enguany s’ha passat a totes les empreses un qüestionari d’avaluació de qualitat de la 
Jornada d’Oportunitats Laborals. De les 10 preguntes que es feien en destaquem els 
següents resultats:  

 

L'espai físic t'ha semblat adequat
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Adequació dels perfils entrevistats
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Preveus cobrir les teves vacants amb els candidats/ es entrevistats/des?
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Recomanaries la Jornada d'Oportunitats Laborals a a ltres empreses?
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Grau de satisfacció general de la Jornada
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CANDIDATS 

Tancat el període d’inscripció per les empreses s’organitzen les ofertes de vacants per 
llocs de treball i les instruccions per inscriure’s a les entrevistes (màxim 5 per persona). 
Es pengen a la pàgina web www.ipep.cat i es comença a fer difusió de la jornada per 
aconseguir candidats a cobrir les vacants.  

En un inici es va posar data de tancament d’inscripcions a 21 de febrer, tot i que 
després es va allargar a 25 de febrer i els dies 1 i 2 de març es van recollir currículums 
de candidats del Saló de l’Ocupació del Baix Empordà.  

Dels 286 candidats inscrits a través de somi@palafrugell.cat, 22 provenien del Saló i 
18 del portal Feina Activa.  Es filtren les peticions segons els requisits de cada oferta i 
el currículum del candidat. D’aquesta manera es redueix el nombre de seleccionats per 
entrevistes a ofertes a 262 (s’exclouen els que no han enviat el cv o no compleixen 
amb els requisits per cada oferta). Es convoca aquests 262 candidats a la jornada, per 
telèfon i per correu electrònic. D’aquestes convocades, 17 persones diuen que no 
podran venir i 56 persones no apareixen. Finalment 189 persones van fer les 
entrevistes  el dia en qüestió. Un 27,86% no va venir a fer les entrevistes. Un 21,37% 
no va avisar. 

 

DIFUSIÓ 

Falques de ràdio Capital. 150 falques distribuïdes amb 15 dies. 

Falques ràdio Palafrugell.  

Xarxes pròpies: Facebook, twitter i instagram 

Pàgina web ipep: informació en portada  

Pàgina web Institut de Comunicació 

Nota de premsa enviada des de l’Institut de comunicació de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 

Vídeo promocional explicant l’experiència positiva de l’any anterior, difós a través de 
les nostres xarxes. 

Enviament a les empreses a través de les nostres bases de dades  
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Enviament en busca de candidats a les borses de treball i entitats de recerca de feina 
de l’entorn. 

Distribució de cartells i flyers a Palafrugell 

 

MATERIAL IMPRÈS 

Creació del logotip, 100 cartells de la Jornada d’oportunitats Laborals, roll up i 3000 
flyers.  

 

  

 

 

 

 

 

 
3. Modificació pressupostària de suplements de crèd its mitjançant el 

romanent líquid de tresoreria. Informe.  
 
INFORME DE L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MODIFIC ACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS MITJANÇANT EL 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 
 
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 4310 22707 
Projectes generació 
econòmica 

5.000,00 €   3.000,00 € 8.000,00 € 

32 4300 22610 

Despeses activitats Flors i 
Violes 
 

30.000,00€ 12.000,00 € 42.000,00 € 

32 4300 22001 Promoció i difusió 32.000,00 € 12.000,00 € 44.000,00 €  

                   27,000,00 € 
- Fons de finançament  
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Concepte Denominació Import 
870.01 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits 27.000,00 € 

 
  27.000,00 € 
 
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 presenti 
 

4. Flors i Violes 2018. Informe 
 
Aquest any Flors i Violes fa un salt endavant molt significatiu. Tan a nivell de 
continguts com a nivell pressupostari.  
 
A nivell de continguts, flors i violes arriba a les platges. Calella, Llafranc i Tamariu 
comptaran amb un pati oficial més espais privats que ja s’han inscrit per participar. La 
previsió per aquest any és arribar als 40/45 espais i carrers.  
 
A nivell pressupostari, passem dels gairebé 60.000€ de l’any passat, als 96.000€ 
d’aquest any. Aquesta dotació ve donada per un increment de l’aportació provinent de 
l’Impost d’estades turístiques (passant dels 10.000€ als 20.000€) i augmentant també 
la partida pròpia de Flors i Violes (passant dels 14.000€ als 30.000€). El salt a les 
platges i el fet que aquest any siguin 4 dies i mig de festival, requereixen d’una major 
dotació pressupostària. També s’han d’incrementar les aportacions dels patrocinadors 
i les subvencions que ens han d’ajudar a assolir els 96.000€ necessaris. 
 
Una altra novetat important és la creació d’una nova pàgina web que ens permetrà 
donar més i millor el contingut de Flors i Violes. També comptarem amb una aplicació 
per a mòbils. 
 
El festival començarà el 27 d’abril i s’allargarà fins a l’1 de maig.  
 
Els espais oficials d’aquesta edició són: 
 

− Antiga escola pública del carrer del Sol, a càrrec de Ricardo Sayago 
− L’antic hospital, a càrrec de Juli Sanjuán i Clara Crous 
− Sala annexa de l’església de Sant Martí 
− Dins la Vila, a càrrec de Bruna Valls 
− Passadís de Can Mario (grup d’imatge Jordi) a càrrec de la Tintoreria Taller 

Creatiu 
− Calella: Les Voltes, a càrrec de Maria Sabrià i Albert López 
− Llafranc: passeig, a càrrec de Pau Ristol 
− Tamariu: mirador restaurant Salí, a càrrec de Alexandra Granados 

 
 
 
Altres espais complementaris: 

− Casa Oriol, Fàbrica de cremat 
− Porxos del Mercat  
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− Els Forns 
− Pati Institut Català del suro, espai enogastronòmic 

 
Les principals actuacions previstes als Forns són: 
 

Divendres 27 d’abril: 
− Espectacle inaugural a la plaça de Can Mario, a càrrec de Xavi Bové 
− Mishima 
Dissabte 28 d’abril: 
− Víctor Branch 
− La Iaia 
Diumenge 29 d’abril: 
− Sara Terraza 
− Miquel Abras 
Dilluns 30 d’abril: 
− Espectacle infantil/familiar 
− Soweto + Kharloss Selectah 
Dimarts 1 de maig: 
− Double Chick 

 
 
A més dels espectacles als Forns, hi ha programat també espectacles itinerants, 
màgia, taller de bombolles, pallassos, taller de cupcakes en anglès, música infantil, 
espectacles de circ, flamenc, etc, en diferents espais. 
 
A banda de la programació oficial, hi haurà totes les activitats que oferiran els espais 
voluntaris (al voltant de 40 espais) que faran que l’agenda sigui molt extensa. 
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Pla d’acció comercial. Programa de millora de la im atge del Mercat Diari. Informe 
 

 
 
Des de l’IPEP, conjuntament amb l’Associació del Mercat Diari, es durà a terme una 
campanya de comunicació amb un doble objectiu: d’una banda, la promoció del mercat 
i del seu producte i de l'altra, fidelitzar el client existent, però captant-ne de nou, a 
través de la creació de nous canals de comunicació. 
 
La campanya, que està sent dissenyada per en Pere Álvaro es basa en tres conceptes 
clars que defineixen l’essència del Mercat Diari: 
 

- Heterogeneïtat de les parades que formen el Mercat Diari 
- Pertinença a un col·lectiu 
- Proximitat amb el client 

 
Aquests conceptes defineixen l’estratègia a seguir:  
Crear una marca conjunta, que serà el propi nom de “El Mercat de Palafrugell”, però a 
la vegada, personalitzar aquesta marca per a cada parada, identificant els trets més 
característics de cadascuna i mostrant-los al públic. 
 
Com? 
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Primerament, es crea un alfabet propi, una tipografia que alhora compleix dues 
funcions: és la pròpia imatge de la campanya i a més, l’element que cohesiona totes 
les actuacions que es desprenguin d’aquesta. 
 
Segon, a través de la creació d’un rodolí amb el mot o nom de cada parada i 1 o 2 dels 
productes que el distingeixen. 
 
Aquesta campanya tindrà 5 eixos d’actuació: 

1- Creació de la marca conjunta del Mercat. 
2- Creació d’elements visuals als espais comuns, així com la personalització 

d’elements de les pròpies parades. 
3- Obertura de nous canals de comunicació: Facebook i Instagram. 
4- Actualització de la senyalització i retolació dels edificis, seguint la nova imatge 

del Mercat i respectant la normativa dels propis edificis. 
5- Mostra pública d’elaboració en directe dels cartells de les parades, per part 

d’un lettering (especialista en retolar a mà). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de rodolí 
 
 
 
 
 
 
     
 

Exemple de plafó de producte de 
temporada 

 
El Sr. Rubau comenta que a l’associació del mercat aposta per aquesta campanya per 
arribar a nous clients d’entre 29 i 45 anys però que amb el fil conductor del rodolí 
integra a la gent més gran, i amb la imatge arriba al públic més jove. 
 
Actualment hi ha una nova associació amb ganes de fer coses al mercat però també 
en altres àmbits com a les escoles, revitalitzar el nucli urbà, etc. 
 
La Sra. Margarita Mauri comenta si està previst millorar l’etiquetatge, i tenir la 
informació els preus i de la qualitat del producte. 
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El Sr. Rubau li contesta que és un dels deures pendents, la d’etiquetar millor. La 
intenció és que quedi clar l’origen i que el client estigui informat. 
 
 

5. Plec de clàusules per a l’atorgament d’autoritzacio ns de l’espai de food 
trucks als forns per flors i violes. Aprovació  

 
Relació de fets 
Vist que és d’interès oferir un servei de menjar a la zona dels forns durant 
l’esdeveniment del flors i violes amb degustacions de menjar internacional a preus 
populars amb l’originalitat dels Food Truks que fan d’aquest racó un punt de trobada.  
 
Vist que també s’hi allotja l’escenari principal on hi tenen lloc els concerts més 
importants. 
 
Vist el plec de clàusules per a l’atorgament d’autoritzacions de l’espai de food truck als 
forns per flors i violes. 
 
Vist l’expedient consta de: 
 
- Informe de l’Àrea de IPEP 
- Plec de clàusules administratives particulars 
 
Fonaments de dret 
 
Les autoritzacions queden subjectes a les condicions particulars que anualment 
s’aprovin i en tot allò que no es disposi, es regirà pel Reglament de Mercats municipals 
de Palafrugell i altres legislacions aplicables. 
 
Segons l'article 15.4 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, 
correspon als ajuntaments, mitjançant una ordenança municipal, autoritzar la venda i la 
prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga 
en espais de titularitat pública, sigui quina en sigui la modalitat, determinar-ne les 
dates i la periodicitat, delimitar el perímetre on se celebrin, i el nombre total de 
parades, les dimensions, l'oferta i les condicions dels marxants per a accedir-hi. En el 
cas que un ajuntament no disposi d'ordenança municipal reguladora d'alguna de les 
modalitats de venda o prestació de serveis mitjançant estructures o parades 
desmuntables o vehicles botiga, s'entén que el municipi en qüestió no autoritza 
aquesta modalitat de venda en espais de titularitat pública. 
  
L'article 3 lletres c) i d) Reglament dels mercat municipals de Palafrugell, pot donar 
cabuda a aquesta regulació que exigeix la nova lle en el sentit que autoritza: 
  
c. Els mercats ocasionals i/o de temporada que es realitzen a la via pública o en 
dependències municipals i que han estat autoritzats amb motiu de festes, diades o 
esdeveniments populars; i també les vendes i activitats comercials i artístiques 
ocasionals que es desenvolupen a la via pública en temporada turística, de manera 
principal a les localitats de Calella, Llafranc i Tamariu. 
 
Per tant, seran llicències d’ocupació temporal per l’ús privatiu del domini públic, que es 
regularan d’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
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s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals de Catalunya i l’article 92 de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques. 
 
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert d’acord amb la Llei de 
contractes del sector públic i es tramita de forma ordinària. La Llei de contractes del 
sector públic estableix únicament com a obligatòria la publicació de la licitació al perfil 
del contractant de l’entitat. 
 
L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de govern de L’IPEP, donat que 
l’organització dels actes de flors i violes correspon a aquest organisme autònom. 
 
Acords 
 
Primer. Aprovar l’expedient per l’atorgament d’autoritzacions d’espai l’espai de food 
trucks als forns del flors i violes. 
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir 
l’atorgament d’autorització. 
 
Tercer. Simultàniament convocar la licitació pública a través d’anuncis al perfil del 
contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i 
solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.  
 
Plecs 

 
1. OBJECTE 

Constitueix l’objecte d’aquest plec l’atorgament d’autoritzacions de l’espai de Food 
Trucks de l’espai dels Forns de l’esdeveniment Flors i Violes ubicat al C. Miquel Vincke 
i Meyer, 13-23 de Palafrugell.  
 
L’espai dels Forns és un espai de degustacions de menjar internacional a preus 
populars amb l’originalitat dels Food Truks que fan d’aquest racó un punt de trobada.  
 
També s’hi allotja l’escenari principal i on hi tenen lloc els concerts més importants. És 
un espai pensat per què el públic del flors i violes faci una pausa i gaudeixi de concerts 
de qualitat mentre pren alguna cosa. És als forns on es tanca cada jornada amb un 
concert que aplega el públic jove i que allarga la festa fins al voltant de la mitja nit. 
  
L’espai és a l’aire lliure però en un recinte tancat que permet instal·lar-hi els food truks 
que li donen un ambient molt agradable. 

 
2. DURADA 

El termini de durada de l’autorització és del Del 27 d’abril a l’1 de maig de 2018. 
L’Ajuntament podrà prorrogar expressament pels anys 2019, sempre que es faci abans 
del dia 1 d’abril de 2019. En aquest cas, l’autorització coincidirà necessàriament amb 
les dates de celebració del Flors i Violes.  
 

3. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
Pel procediment d’adjudicació se seguirà el règim de concurrència competitiva 
mitjançant convocatòria pública. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DE L’AUTORITZACIÓ 
Les característiques de la licitació són les següents: 
 

− Horari mínim d’obertura dels food Trucks: de les 12h a les 01.30h excepte el 
dia de la inauguració (aquest any 2018, el divendres 27 d’abril) que es podran 
obrir a partir de les 19h. L’hora màxima de tancament seran les 02h.  

− Tots els operadors hauran de ser food trucks. No s’acceptaran altre tipus de 
parades. 

− La instal·lació dels vehicles començarà el dijous 26 d’abril i com a màxim el 
divendres 27 a les 12h hauran d’estar tots instal·lats. 

− L’espai haurà de tenir un màxim de 7 food trucks i un mínim de 6.  
− Més de dos operadors no podran oferir el mateix tipus de producte 
− S’hauran de tenir en compte les mides dels Food Truck per tal que no tinguin 

problemes a l’hora d’entrar al recinte i de distribuir-los en l’espai. 
− Cap dels operadors podrà vendre begudes ja que el servei de bar anirà a 

càrrec del patrocinador de l’espai en el cas que el patrocinador pugui oferir 
aquest servei. 

− L’organització podrà escollir la ubicació del servei de bar en primer lloc. 
− La ubicació dels food trucks hauran de seguir la següent distribució: 

(s’estudiaran altres propostes que tinguin en compte el pas als accessos 
principals, lavabos, escenari i bar). 

 
 
 
Anirà a càrrec de l’organització de Flors i Violes (IPEP): 

− Una toma de corrent per a cada operador 
− Cadires i taules per als clients dels Food Trucks 
− Contenidors  
− 2 Lavabos químics i la seva neteja 



 

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  

 

− Escenari i actuacions 
 
L’adjudicació comportarà l’obligació de gestionar els Food Trucks. Això implica: 

− Selecció dels food trucks tenint en compte la varietat de productes oferts 
− Distribució dels food trucks a l’espai assignat 
− Obertura i tancament del recinte durant els dies de muntatge, els dies de Flors i 

Violes i desmuntatge. 
− Ambientació i/o decoració de la zona de food trucks. 
− Neteja de les taules, cadires i zona habilitada per als clients i els contenidors 

(deixant les bosses d’escombraries a les zones assignades). 
− Actuacions complementàries (si s’escau). 
− Donar a l’organització un telèfon de la persona responsable durant els dies del 

festival. 
 

5. PREU PÚBLIC APLICABLE  
El preu públic aplicable a l’autorització és de 3.388€  iva inclòs. 
 
El pagament de l’import s’haurà de satisfer en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació, i serà requisit necessari per 
poder ocupar el lloc adjudicat 

 
6. REQUISITS DELS LICITADORS 

Podran presentar sol·licitud d’autorització, qualsevol persona física o jurídica que 
demostri experiència en un espai gastronòmic que estigui legalment constituït, resident 
a Espanya, i que compleixi els següents requisits: 
 

- Tenir capacitat jurídica i d’obrar, i que no es trobi en cap causa que limiti la 
seva capacitat jurídica i d’obrar que inhabiliti el naixement d’una relació jurídica 
amb l’Administració. 

 
- Estar al corrent de pagament de les obligacions amb aquest Ajuntament. 
 
7. SOL·LICITUDS 

Les sol·licitud de prendre part en el procediment es presentaran mitjançant instància i 
adjuntant la documentació complementària sol·licitada indicant el nom o raó social de 
l’ofertant i el següent títol: SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL CONCURS 
PÚBLIC PER L’ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI DE FOOD TRUCKS ELS FORNS DE 
FLORS I VOLES. Aquesta es presentarà a l’oficina d’atenció ciutadana OAC (Avda. 
Josep Pla núm. 9 baixos) durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la província de 
Girona. 

Les proposicions es presentaran en sobres tancats. En cadascun d’ells es farà constar a 
la part externa les següents dades: 

- SOBRE NÚM. (segons correspongui)  
- Títol de la licitació:  
- Nom del licitador:  
- NIF: 
- Domicili, telèfon mòbil de contacte, fax i correu electrònic: 

La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l’acceptació sense 



 

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  

 

condicions de les clàusules d’aquest Plec i de la totalitat de la documentació que 
conforme la present licitació, sense cap excepció o reserva, així com la declaració 
responsable que reuneix tots i cada una de les condicions exigides per contractar amb 
l’administració. 
 
Documentació: 

SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa. En el seu interior, tancat, contindrà la 
següent documentació: 

Als efectes de l’article 146.4 del TRLCSP, s’entendrà complerta l’obligació d’acreditar 
la personalitat jurídica de l’empresari, la seva representació, així com la solvència amb 
la inclusió al sobre número 1, del model de declaració responsable que s’adjunta com 
a Annex I i/o II, en cas d’integració de solvència. 

Aquestes declaracions hauran de justificar-se abans de l’adjudicació i únicament per 
part de l’empresari que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, previ 
requeriment formulat per l’òrgan de contractació. 

No obstant, en qualsevol moment de licitació l’òrgan de contractació o la mesa podrà 
requerir a qualsevol licitador que presenti la mateixa si ho considera oportú. En aquest 
cas, es podrà excloure del procediment aquells licitadors que no acreditin la capacitat o 
solvència exigida. 

 

Tota la documentació a presentar pels licitadors haurà de ser original o fotocòpia 
compulsada o autentificada conforme la legislació vigent. De no complir-se la correcta 
justificació de la personalitat jurídica i representació en aquest moment, s’entendrà que 
el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa documentació al 
següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
SOBRE NÚM. 2: Documentació per valorar l’oferta. En el seu interior, tancat, contindrà 
la següent documentació: 
 
a) Memòria  
 

8. LLISTA DE LICITADORS 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds es publicarà 
l’adjudicació al web de l’Ajuntament i de l’IPEP. 
 
Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts a l’apartat 3, l’Ajuntament 
requerirà a l’interessat i ho notificarà verbalment per telèfon (deixant constància en 
acta) o correu electrònic l’Associació corresponent, deixant constància d’aquesta 
notificació en l’expedient, concedint un termini no superior a tres dies hàbils perquè 
esmeni la mancança o aporti el document o documents preceptius, amb l’advertiment 
que de no fer-ho s’entendrà desistida la seva petició. Ara bé, si la documentació conté 
defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la 
licitació. Un cop presentada la llista definitiva, la Junta de Govern de l’IPEP adoptarà 
l’acord d’adjudicació de l’organització de l’espai de Food Trucks Els Forns del flors i 
violes. 
 

9. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
La Mesa de valoració estarà constituïda per: 
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President: L’alcalde o regidor en qui delegi. 
 
Vocals: El gerent de l’IPEP, un treballador/a de l’IPEP, el secretari i l’interventor (o 
funcionaris en qui deleguin). 
 
Secretari: El de la Corporació o, en el seu cas, el funcionari que el substitueixi. 
 
La Mesa de valoració elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació 
raonada que estimi adequada. Aquesta proposta no crea cap dret mentre l’òrgan de 
contractació no dicti la resolució d’adjudicació. 
La Mesa de valoració queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i 
prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés 
selectiu. 
 

10. CRITERIS PER A L’ATORGAMENT 
Per la valoració de les pliques que participin en la present licitació s’aplicarà el següent 
barem de mèrits, basat en la documentació presentada: 
 
1.- Oferta comercial: Es tindrà en compte el conjunt dels Food Trucks que 
constitueixin una imatge al més homogènia possible i amb una oferta comercial de 
varietat de productes. Es valorarà la ocupació mínima garantida. Es valorarà fins a 50 
punts  de la següent manera: 

− 50 punts per a propostes amb 7 parades amb 7 tipus de producte diferents. 
− 40 punts per a propostes amb 6 o 7 parades amb 6 tipus de productes diferents 
− 20 punts per a propostes amb 6 o 7 parades amb 4 tipus de productes diferents 
− La puntuació per a propostes amb menys de 4 tipus de productes diferents 

serà de 0 punts. 
 

2.-  Accions de dinamització . Dos punts per cada acció diària: es valoraran les 
accions de dinamització (espectacles, discjòqueis, tallers, etc.) ofertes a càrrec de 
l’entitat complementàries a les ja programades dins l’espai dels Forns. Màxim 10 
punts. 
 
3. Serveis complementaris oferts als clients (un pu nt per cada servei acreditat 
màxim 5 punts) es valorarà serveis com pagaments amb targeta de crèdit, estufes 
d’exterior, cabines sanitàries complementàries, racó infantil, etc. 
 
4. Gestió mediambiental (fins a 5 punts)  es valorarà trets característics de cada 
parada d’acord amb els criteris de sostenibilitat amb el medi ambient. 
 
5.1 Llums baix consum, màxim uns 15w per cada llum de la parada (2 punts). 
5.2 Utilització de bosses de paper, biodegradables o tèxtils (1 punt). 
5.3 Accions no especificades (1 punt per a cada acció fins a un màxim de 2 punts). 

 
11. ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS 

Un cop comprovada la documentació de les sol·licituds requerides a les bases apartats 
2n i 3r, la Mesa procedirà a l’avaluació de les sol·licituds presentades d’acord amb els 
criteris de l’apartat 6è, classificant les pliques en funció de les característiques de cada 
candidat i elevarà les proposicions amb l’acta i la proposta d’adjudicació a l’òrgan 
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competent per efectuar l’adjudicació de les autoritzacions per aquelles sol·licituds que 
obtinguin la major puntuació dins de cadascuna de les categories. 
 
La resolució final de les adjudicacions serà notificada a les entitats interessades així 
com publicada a les pàgines web de l’Ajuntament, de l’IPEP i al taulell d’anuncis de 
l’ajuntament. 
 
Un cop adjudicat, no s’admetran a tràmit canvis en la gamma de productes a 
comercialitzar diferents als proposats pels licitadors sense prèvia autorització de 
l’IPEP.  
 
Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització 
restés sense efecte per a qualsevol altra causa, l’IPEP podrà concedir-la seguint 
l’ordre de la llista d’espera segons les característiques dels corresponents sol·licitants 
sempre i quan hagin obtingut un mínim de 50 punts. Per tant, el present concurs tindrà 
consideració de borsa de vacants i tindrà vigència fins la propera convocatòria.  
 
L’Ajuntament podrà revocar les autoritzacions per incompliment de la llei, de les 
ordenances municipals, de la manca de pagament i manca d’assistència del nombre 
de Food Trucks al qual s’ha autoritzat, la qual cosa no dóna dret ni a indemnització ni a 
compensació de cap mena. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

6. Conveni de cooperació educativa per a la realitz ació de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores. R atificació 
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S’aprova per unanimitat la ratificació d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

8. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Giron a per a la creació de 
públics per a la cultura (Flors i violes 2018) 

 

Atesa la convocatòria de subvencions 2018, que s’adreça a la creació de públics per a 

la cultura. Festivals de cultura. Per al festival Flors i Violes de Palafrugell que tindrà 

lloc a Palafrugell, del 27 d’abril a l’1 de maig de 2018.  

 

Vista la resolució d’aprovació del 24 de gener del 2017 de la Diputació de Girona, per 

la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions 

destinades a la creació de públics per a la cultura.  

Vist l’article 3 de despeses subvencionables i període d’execució, es pot demanar la 

subvenció dins el Festival Flors i Violes, ja que és una despesa cultural, derivada 

d’actuacions d’interès públic i social, que es porta a terme dins el període comprès 

entre l’1 d’octubre de l’any anterior i el 30 de setembre de l’any de la convocatòria, i 

que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de març de 2018. 

 

ES PROPOSA: 

Aprovar la sol·licitud de la subvenció per a la creació de públics per a la cultura, 

mitjançant convocatòria de subvenció 2018, resolució de la Junta de Govern de la 

Diputació de Girona el 24 de gener de 2017 i publicat al BOPG 54, de 17 de març de 

2017.  

Que presenta la següent distribució de costos: cost previst del programa 79.500 €, 

subvenció sol·licitada 25.000’-€. 
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S’aprova per unanimitat la ratificació d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

9. Precs i preguntes 
 
El Sr. Narcís Ferrer comenta als membres de la Junta la possibilitat de canviar les 
reunions d’horari. El motiu principal és les peticions diverses per part d’alguns 
membres de que l’horari no s’adaptava a la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
El comenta la possibilitat de fer les reunions a les 15.30h, però alguns representants 
de sectors econòmics com els restaurants no hi podrien assistir. Per aquest motiu, i 
per unanimitat, s’aprova avançar una hora la celebració de les juntes de govern de 
l’IPEP que, a partir de la propera junta del mes d’abril, serà a les 19h. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores. 
 
PALAFRUGELL, 13 de març de 2018 
 
EL PRESIDENT 

 
 


