SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMARTS
12 DE JUNY DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals:
Sr. Albert Gómez Casas
Sra. Margarita Mauri Junqué
Sra. Maite Frigola Borràs
Sra. Roser Massaguer Malleu
Sr. César Toledo Valdivia
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats
Sra. Margarida Matas Jordi
Sr. Jordi Rubau Andújar
Sra. Anna Aguiló Miquel
Gerent:
Sr. Narcís Ferrer Ferrer
Secretària:
Sra. Sílvia Beleña Luis
Interventor:
Sr. Gustau Tàpias Solà
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 12 de juny de 2018 quan són les set 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. Guillem Genover i el Sr. Josep Ramón Sepúlveda excusen
la seva assistència.
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
2. Acció tasta el mercat. Estima el teu mercat. Informe
El dissabte 26 de maig de 2018 es va celebrar la 1a edició del Tasta el mercat, una
jornada gastronòmica organitzada per l’IPEP amb la col·laboració de l’Associació del
Mercat Diari de Palafrugell.
Aquesta activitat tenia per objectiu promocionar els productes de les parades del
mercat, en un ambient gastronòmic i festiu.
Hi van participar un total de 12 parades. Aquestes parades van elaborar, per a l’ocasió,
diversos tastets amb els seus productes de venda habitual i derivats.
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Aquests tastets es podien adquirir amb la compra de tiquets. El preu de 5 tiquets era
de 8 euros. Es van vendre un total de 881 tires de 5 tiquets (4.405 tiquets).
Es va apostar per un format original. Les parades, tant de la carn com del peix, oferien
els seus tastets des dels seus espais habituals. I les parades de fruita i verdura, que
normalment estan situades a l’exterior (C/ Pi i Margall), es van concentrar als porxos
del Mercat. Per tant, hi havia una continuïtat visual.
Pel que fa als productes que oferien les parades del mercat de la carn i del peix, es va
contractar una empresa que coordinava una zona de cocció d’aquests productes.
D’aquesta manera, el client agafava el producte sense coure (hamburgueses, pinxos,
salsitxes, peix enfarinat, gambes, sardines, etc.) i el portava a la zona de cocció
perquè li fessin al moment. Amb aquesta proposta es pretenia donar un valor afegit al
fet que es cuinés al moment el producte, podent així mantenir les seves propietats
organolèptiques.
Si bé es cert que es venia d’un mes carregat d’activitats, cap de setmana abans de
Festes de Primavera, final de mes, coincidència amb la final de la Champions, l’horari
proposat era massa aviat, tots, factors que anaven a la contra de l’esdeveniment. I a
més, hi sumem que no es van cobrir les expectatives creades, es pot pensar que
l’esdeveniment no va acabar d’anar del tot bé. Però no va ser així. I les opinions dels
assistents ens ho han demostrat amb el pas dels dies.
Totes les persones que van passar pel Tasta el Mercat van valorar molt positivament
l’esdeveniment, sobretot dos aspectes: el fet que poguessin adquirir els tastets a les
mateixes parades on compren habitualment i l’ambient que s’hi va crear, amb la
música que punxava el Dj.
Es va valorar també positivament que hi haguessin taules i cadires per seure, per tant,
en una propera edició s’haurà de mirar d’augmentar, si es pot, aquest espai.
En conclusió, millorant les incidències, el Tasta el mercat ha de ser un bon
esdeveniment amb una potencialitat brutal ben fet i ben comunicat.
El Sr. Jordi Rubau, com a membre de la junta de l’associació del mercat diari de
Palafrugell, comenta que la valoració és molt positiva tot i que hi ha aspectes a millorar
i que la voluntat és repetir-ho l’any que ve.
El Sr. Albert Gómez agraeix als participant l’esforç fet per poder celebrar aquest acte.
3. Músics de carrer. Informe
Novetats respecte a l'any passat.
-1 .- SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es podran presentar electrònicament a través del lloc web de
l'Ajuntament.

-2.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ
S'ha posat termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny de 2018.
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

-3.- AMPLIACIÓ DEL TEMPS AUTORITZAT.
S'ha ampliat el marge de temps autoritzat, l'any passat va ser a partir del 6 de juliol
fins al 10 de setembre. Aquest any 2018 es fa la autorització igual que els artesans de
les platges del 15 de juny fins al 15 de setembre.

-4.- LIMITACIÓ DE 8 DIES AUTORITZATS PER PODER TOCAR AL MES.
Amb la finalitat de que hi hagi diversitat musical s'ha acordat donar únicament un
màxim de 8 dies per mes a cada grup o persona que ho sol·liciti.

- 5.- ACREDITACIONS A RECOLLIR A L'IPEP.
S'ha establert un termini de 15 dies per recollir les acreditacions.
Les acreditacions s’hauran de recollir en un termini de 15 dies una vegada satisfet el
pagament de la taxa, en cas de no recollir la acreditació, s’entendrà com a revocada
l’autorització d’ocupació de la via pública i no es retornaran els imports ingressats per
aquests concepte.
-6.- CONTROL D’ASSISTÈNCIA I VALIDACIONS DELS DIES QUE TENEN
AUTORITZATS ELS MÚSICS A LES OFICINES DE TURISME.
Els músics hauran de presentar-se a les oficines de Turisme de Calella, Llafranc i
Tamariu amb la tarja d’acreditació. Les oficines de Turisme de Calella, Llafranc i
Tamariu s’encarregaran de validar els dies i horaris autoritzats mitjançant un segell on
quedarà fixat el dia i l’hora d’arribada dels músics.
Les validacions es faran sempre en els horaris de les oficines de Turisme:
Matins de 10h a 13h i tardes de 17h a 20h. Excepte diumenge tarda de juny i setembre
que les oficines estan tancades.
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4. Conveni de col·laboració per un curs de formació en l’ofici del peix entre
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i llicenciataris de les
parades del mercat del peix. Ratificar. Aprovació
En virtut de la subvenció atorgada a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell,
per part de la Diputació de Girona, es duu a terme el projecte Palafrugell,
Competències i Oportunitats Laborals, aprovat a la Junta de Govern de l’IPEP de 13
de febrer de 2013.
Atesa la necessitat de fer una formació sobre la neteja del peix, aquesta requereix
signar un conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell i els concessionaris de les parades del mercat del peix, per tal que aquests
puguin dur a terme el curs com a formadors experimentats en una tasca mancada de
formació reglada.
RESOLC:
Primer.- Aprovar la signatura del conveni segons el qual l’IPEP i els concessionaris
amb l’Ajuntament de Palafrugell es proposen la implementació d’aquesta formació per
tal de millorar competencialment les capacitats de futurs treballadors en aquest camp.

La Sra. Margarida Matas pregunta quan tindran lloc aquest curs. El Sr. Narcís Ferrer
respon que segurament es faran al setembre.
El Sr. Jordi Rubau comenta que ell ha participat en algun curs que s’ha organitzat des
de l’IPEP i han estat molt interessants.

S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
5. Concurs per la gestió i dinamització de l’espai dels Forns, i atorgament de
les autoritzacions corresponents per la instal·lació de Food Trucks.
Ratificació. Aprovació.
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Relació de fets
En data 13 de març de 2018 la Junta de Govern de l’IPEP va aprovar l’expedient per a
la selecció, mitjançant concurs, d’una empresa que gestioni i dinamitzi l’espai dels
Forns, i atorgar les autoritzacions corresponents per la instal·lació de Food Trucks,
dins l’esdeveniment del “Flors i Violes”, juntament amb el plec de clàusules
administratives.
Publicat el plec de clàusules per la licitació en data 3 d’abril de 2018 al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Palafrugell, van presentar oferta per les següents
empreses:
Nom del licitador
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NIF

Joan Tarragó Vázquez
Nim Quatre Arrels Business, SL
E7V Esdeveniments Comercials,SL

46719940V
B67110940
B65810806

La mesa de contractació es va reunir amb data 10 d’abril de 2018 per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, va acordar admetre a
totes les empreses licitadores, donat que complien amb els requisits de capacitat i
solvència establerts al plec de clàusules administratives particulars.
En data 12 d’abril de 2018 es va reunir novament la mesa per l’obertura del sobre 2,
en la que es va procedir a la valoració segons els criteris automàtics de les ofertes
presentades i a la vista de la documentació presentada els membres de la mesa van
acordar amb caràcter previ excloure de la licitació l’empresa Nim Quatre Arrels
Business, SL per presentar una oferta que superava el nombre d’operadors que poden
ser autoritzats, tal com disposa la clàusula 4 del plec de clàusules per a l’atorgament
d’autoritzacions.
Seguidament va procedir a la valoració de les propostes presentades, atorgant les
següents puntuacions globals, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte
establerts en el plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb
l’article 151 del TRLCSP, amb el resultat següent:
Nom del licitador

Puntuació total

E7V Esdeveniments Comercials,SL

68

Joan Tarragó Vázquez

67

I en conseqüència, la mesa va declarar com a proposta més avantatjosa l’oferta
presentada per l’empresa E7V Esdeveniments Comercials, SL amb NIF B65810806,
acordant requerir-li l’acreditació de la documentació continguda en el sobre 1.
En data 17 d’abril de 2018 l’empresa E7V Esdeveniments Comercials, SL va presentar
la documentació requerida i en la mateixa data la mesa de contractació es va reunir
novament per comprovar la documentació presentada i un cop revisada ca acordar
donar per complert el requeriment i proposar l’adjudicació del contacte a favor
d’aquesta empresa.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
En conseqüència es proposar l’adopció dels següents:
Resolc
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

Primer. Ratificar l’exclusió del procediment de l’empresa Nim Quatre Arrels Business,
SL amb NIF B67110940, per presentar una oferta que superava el nombre d’operadors
que poden ser autoritzats, tal com disposa la clàusula 4 del plec de clàusules per a
l’atorgament d’autoritzacions i de conformitat amb l’article 84 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de
Contractes de les administracions públiques.
Segon. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació
global atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el
plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 151 del
TRLCSP.
Tercer. Adjudicar a l’empresa E7V Esdeveniments Comercials, SL amb NIF
B65810806 la gestió i dinamització de l’espai per Food Trucks dins l’esdeveniment
Flors i Violes de 2018, d’acord amb les condicions de l’oferta presentada.
Tercer. Autoritzar a l’empresa E7V Esdeveniments Comercials, SL amb NIF
B65810806 a instal·lar fins 7 food trucks a l’espai del “Forns”, situat al carrer Miquel
Vincke i Meyer, 13-23 de Palafrugell, del 27 d’abril a l’1 de maig de 2018, de
conformitat amb la clàusula 4 de les bases i d’acord amb les condicions fixades en la
seva oferta.
Quart. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 del
TRLCSP.
Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Sisè. Facultar al president de l’IPEP perquè procedeixi a la signatura dels documents
públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
ANNEX I. Actes de la mesa
Palafrugell, 19 d’abril de 2018
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
6. Proposta de resolució recurs de reposició contra l’acord adjudicació espai
dels Forns. Aprovació
Títol: Atorgament d’autoritzacions per l’organització de l’espai de Food Trucks als Forns per Flors i Violes
Núm. exp.: IPEP 1/2018

Antecedents de fet
I. El dia 20 d’abril de 2018 es va notificar al senyor Joan Tarragó Vázquez, amb DNI
4671990V, la resolució de la presidència de l’Institut de promoció econòmica de
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Palafrugell del dia 19 d’abril de 2018, d’adjudicació a l’empresa E7V Esdeveniments
Comercial, SL per la gestió i dinamització de l’espai per Food Trucks dins
l’esdeveniment Flors i Violes de 2018.
II. En data 7 de maig de 2015, amb RE 2018007716, el senyor Tarragó presenta
recurs contra la resolució d’adjudicació, que de manera succinta es fonamentat en la
nul·litat de la resolució per haver-se adjudicat el concurs a una empresa que va
presentar la seva oferta fora de termini, sol·licitant el rescabalament dels danys i
perjudicis ocasionats pel lucre cessant per no estat l’adjudicatària.
Anàlisi dels motius i contingut del recurs
Presentació de l’oferta extemporània
La recurrent al·lega en el seu escrit que el termini per presentar les ofertes finalitzava
el dia 3 d’abril de 2018, segons rectificació realitzada posteriorment a la convocatòria,
donat que a les bases publicades la data era inicialment el dia 30 de maig de 2018.
D’acord amb la clàusula 7 del plec per l’atorgament de les autoritzacions de l’espai de
Food Trucks, les sol·licituds per prendre part en el procediment s’havien de presentar
mitjançant instància en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació.
El dia 15 de març de 2018 es va publicar a la plataforma de contractació de
l’Ajuntament, l’anunci de la convocatòria del concurs, en tant l’Institut de promoció
econòmica de Palafrugell, és organisme autònom de caràcter administratiu creat per
l’Ajuntament.
A l’anunci publicat es va indicar erròniament com a termini de presentació d’ofertes el
dia 30/03/2018 a les 13:30h, quan en realitat el còmput correcte del termini dels 15
dies hàbils, fixat de conformitat amb la clàusula 7 del plec, havia de ser el dia 9 d’abril
de 2018.
Detectat l’error es va procedir a la seva rectificació, publicant la corresponent esmena
al perfil del contractant, indicant correctament el termini per la presentació de les
ofertes i que era el 09/04/2018 a les 13:30h, tal com consta a la certificació acreditativa
de la Plataforma de contractació del serveis públics de la Generalitat de Catalunya,
que s’adjunta com a document 1 al present acord.
En data 10 d’abril de 2018 la mesa de contractació va acordar admetre els licitadors
que a continuació es detallen, atès que havien presentat en temps i forma les
propostes.

Nom del licitador

NIF

Joan Tarragó Vázquez
46719940V
Nim Quatre Arrels Business, SL
B67110940
E7V Esdeveniments Comercials,SL B65810806

Data
presentació
oficina correus

Data de
registre

28/03/18

28/03/18
29/03/18
05/04/18
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Núm.
Registre
entrada
2018005452
2018005539
2018005827

De la correlació de fets exposats queda acreditat que la oferta presentada per la
licitadora E7V Esdeveniments Comercials,SL, va ser admesa en temps i forma, de
conformitat amb la clàusula 7 del plec de clàusules per l’atorgament d’autoritzacions
de l’espai de food trucks als forns per flors i violes i per tant procedeix desestimar
l’al·legació fonamentada per la recurrent.
Fonament jurídics
Termini de presentació de les ofertes. Clàusula 7 del plec per l’atorgament de les
autoritzacions de l’espai de Food Trucks.
A la vista de tot el que s’ha exposat en el cos de la present s’acorda:
Primer. Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel senyor Joan
Tarragó Vázquez amb DNI 4671990V, contra la resolució de la presidència de l’Institut
de promoció econòmica de Palafrugell del dia 19 d’abril de 2018, d’adjudicació a
l’empresa E7V Esdeveniments Comercial, SL per la gestió i dinamització de l’espai per
Food Trucks dins l’esdeveniment Flors i Violes de 2018.
Segon. Ratificar la resolució de la presidència de l’Institut de promoció econòmica de
Palafrugell del dia 19 d’abril de 2018, d’adjudicació a l’empresa E7V Esdeveniments
Comercial, SL per la gestió i dinamització de l’espai per Food Trucks dins
l’esdeveniment Flors i Violes de 2018.
Tercer. Notificar a l’interessat la present resolució, fent-hi constar que contra aquesta
Resolució pot interposar, en el termini de 2 mesos, recurs contenciós administratiu
davant la jurisdicció contenciosa.

S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
7. Conveni regulador condicions atorgament subvenció Club Vela Calella.
Regata Máster Láser de Vela 2018. Calella de Palafrugell. Aprovació
Vist l’informe emès per la gerencia de l’Institut de Promoció Econòmica en el qual es
posa de manifest que concorren les següents circumstàncies excepcionals que
possibiliten la concessió directe d’una subvenció al Club Vela Calella:
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol(RLGS).
En conseqüència, es proposa a la junta de govern local, l’adopció del següents acord:
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció destinada a la promoció i dinamització
turística, en l’organització de l’Euro Laser Màsters Cup 2018, amb el finançament del
Club Vela Calella, d’efectuar les següents aportacions que s’indica i amb el
percentatge de finançament corresponent:
INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL
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ENTITAT: CLUB VELA CALELLA
OBJECTE: ORGANITZACIÓ EURO LASER MASTERS CUP 2018
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.800 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.800 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100% DEL DÈFICIT DE L’ACTIVITAT
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 30/09/2018
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 32.431.48901

En cas que de la memòria econòmica es derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament i
l’IPEP, el Club Vela Calella aconseguís un superàvit econòmic per l’execució de les
seves activitats, es procediria a reduir l’aportació municipal fins obtenir una situació
d’equilibri econòmic.
SEGON.- L’entitat beneficiària de les subvencions assumeix l’obligació que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb
allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es
realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les
despeses subvencionables pot ser superior al valor normal del mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o
generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement
correspongui, d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos,
amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’una memòria econòmica i
d’activitats de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a
l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible
al 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 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 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 1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les
obligacions de facturació.
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f.

Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a
2.500 €.

g. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. Els
originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop
es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a
justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge
imputat.
QUART.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la
subvenció.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
8. Contracte regulador condicions atorgament subvenció Link produccions,
s.l. Festival Ítaca 2018. Aprovació.
Vist l’informe emès per la gerència de l’Institut de Promoció Econòmica en el qual es
posa de manifest la necessitat de signar un contracte amb Link Produccions per al
concert que tindrà lloc a la platja del Port Bo de Calella el dia 8 de juliol de 2018 on
actuarà Albert Pla.
En conseqüència, es proposa a la junta de govern local, l’adopció del següents acord:
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció destinada a la promoció i dinamització
turística, en l’organització del concert d’Albert Pla, dins del Festival Ítaca, d’efectuar les
següents aportacions que s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL
ENTITAT: LINK PRODUCCIONS SL
OBJECTE: CONCERT D’ALBERT PLA AL PORT BO
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 0 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 0 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 0% DEL DÈFICIT DE L’ACTIVITAT
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31/12/2018

En cas que de la memòria econòmica es derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament i
l’IPEP, l’empresa Link produccions, s.l. aconseguís un superàvit econòmic per
l’execució de les seves activitats, es procediria a reduir l’aportació municipal fins
obtenir una situació d’equilibri econòmic.
SEGON.- L’entitat beneficiària de les subvencions assumeix l’obligació que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció i,
específicament:
C) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb
allò que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es
realitzin en el termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les
despeses subvencionables pot ser superior al valor normal del mercat.
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També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o
generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement
correspongui, d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos,
amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.
D) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’una memòria econòmica i
d’activitats de les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a
l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible
al 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 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 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 1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les
obligacions de facturació.
f.

Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a
2.500 €.

g. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. Els
originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop
es deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a
justificants de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge
imputat.
QUART.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la
subvenció.
La Sra. Margarita Mauri pregunta pel contingut del contracte. El Sr. Narcís Ferrer
llegeix el contracte.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.

9. Conveni regulador condicions atorgament subvenció
Comerciants de Palafrugell (ACOPA). Aprovació.
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Agrupació de

ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A ACOPA
Vist l’informe emès per la gerència de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
en el qual es posa de manifest que concorren les següents circumstàncies
excepcionals que possibiliten la concessió directa d’una subvenció a l’Agrupació de
Comerciants de Palafrugell, per tal de dur a terme activitats de promoció del municipi i,
més concretament, en la dinamització del seu teixit comercial.
1.

La subvenció està prevista
pressupostària següent:

Descripció
Aportació Acopa
2.

nominativament

el

Aplicació
32 4310 48900

pressupost

a

l’aplicació

Import
3.000,00€

Que l’entitat demandant de la subvenció és l’única del municipi que de facto pot
dur a terme l’activitat subvencionable.

És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
En conseqüència, es proposa a la junta de govern local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per l'import
que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Agrupació de Comerciants de Palafrugell
OBJECTE: Promoció del municipi i, més concretament, en la dinamització del seu teixit
comercial.
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 3.000€
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 3.000€
IMPORT A JUSTIFICAR: 3.000€
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de gener de 2019
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 32 4310 48900
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal de mercat.
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També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu 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 1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de
facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es
deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants
de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la
subvenció.
QUART.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
10. Contractació del lloguer temporal d’un sistema de graderies modulars per la
Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. Ratificació. Aprovació.
Relació de fets
En data 13 de febrer de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació, així com els
plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques del contracte que
han regir la contractació del lloguer temporal d’un sistema de graderies modulars per la
Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, per mitjà de procediment obert.
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Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al BOP de Girona ( núm. 43 de data 1 de
març de 2018) i perfil del contractant en la mateixa data, es va presentar oferta per
l’empresa:
Nom del licitador

Nussli Iberia SA

NIF

A63893895

Data
present
a-ció
oficina
correus

Data de
registre

Núm.
Registre
entrada

15/03/18 16/03/18 2018004719

La mesa de contractació es va reunir amb data 20 de març de 2018, per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, i va acordar admetre
a l’empresa licitadora, Nussli Iberia SA, amb NIF A63893895, donat que compleix amb
els requisits de capacitat i solvència establerts al plec de clàusules administratives
particulars.
Nom del licitador
Nussli Iberia SA

NIF
A63893895

En data 23 de març de 2018 es va reunir novament la mesa per l’obertura del sobre 2,
i es sotmet a informe per part dels serveis tècnics de l’IPEP per tal de que realitzin la
valoració corresponent, d’acord amb els criteris fixats al plec de clàusules
administratives particulars.
En data 9 d’abril de 2018, es reuneix la mesa de contractació donant compte del
resultat de l’avaluació relativa a les proposicions contingudes en el sobre núm.2, oferta
tècnica, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics de l’IPEP, en data 4 d’abril de
2018. La puntuació resultant, en base a les ponències redactades, és la següent:
Licitador
Pla d’instal·lació i desmuntatge: a) Organització del servei
Pla d’instal·lació i desmuntatge: b) Personal adscrit
Pla d’instal·lació i desmuntatge: c) Mitjans tècnics que s’utilitzaran
Pla d’instal·lació i desmuntatge: d) Certificat d’estabilitat i rigidesa
de tot el muntatge
Pla d’instal·lació i desmuntatge: e) Operacions de neteja
Pla de retolació del recinte
Proposta de millora per la ubicació de les plataformes que es
troben a la zona de la platja, i l’espai destinat a control de so i llum
Puntuació total

Nussli Iberia SA
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
2 punts
15 punts
32,00

Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 i la mesa realitza lectura de
l’oferta econòmica obtenint la següent puntuació :
Licitador
Nussli Iberia SA

Projecte tècnic

Oferta
econòmica

Puntuació
total

32

55

87
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S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a les empreses licitadores en relació als criteris subjectes a
judici de valor.
I en conseqüència, la mesa va declarar com a proposta més avantatjosa l’oferta
presentada per l’empresa Nussli Iberia SA, NIF A63893895, acordar requerir-li
l’acreditació de la documentació continguda en el sobre 1, així com la fiança definitiva i
el pagament de les despeses dels anuncis de la licitació.
En data 25 d’abril de 2018, l’empresa Nussli Iberia SA, NIF A63893835, va presentar
la documentació requerida i va formalitzar el dipòsit de fiança definitiva per import de
2.397,50 euros, amb número d’operació 320180000053.
En data 2 de maig de 2018 la mesa de contractació es va reunir novament per
comprovar la documentació presentada i un cop revisada ca acordar donar per
complert el requeriment i proposar l’adjudicació del contacte a favor de Nussli Iberia
SA.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
En conseqüència, es l’adopció del següent:
Resolc
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació
global atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el
plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 151 del
TRLCSP.
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa Nussli Iberia SA, NIF A63893835, la
contractació del lloguer temporal d’un sistema de graderies modulars per la Cantada
d’Havaneres de Calella de Palafrugell, mitjançant procediment obert, multicriteri
d’adjudicació, pel preu anual segons detall:
1. Preu del contracte: 47.950 euros, sense IVA
2. Sí ofereixo subministrar i instal·lar 6 pals d’alumini de 3 metres d’alçada als
laterals de l’amfiteatre, per il·luminació.
3. Sí ofereixo subministrar i instal·lat baranes d’alumini que assegurin la bona
visibilitat de tot el públic atès els desnivells existents.
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Amb una durada de 2 anys, prorrogable any a any amb una durada total de quatre
anys. Amb càrrec de les següents aplicacions número 32.4320.22109, del pressupost
de l’exercici 2018, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada, i en base
a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Quart. Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant i al BOP de Girona, als efectes previstos en els
articles 154.1 i 2 del TRLCSP.
Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord i el seu document
annex amb detall de la puntuació obtinguda.
Sisè. Facultar al President de l’IPEP perquè procedeixi a la signatura dels documents
públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
ANNEX I. Actes de la mesa
Palafrugell, 2 de maig de 2018
La Sra. Margarita Mauri comenta que el concurs s’ha anunciat al mes de març i potser
aquesta data és molt justa per a que les empreses que es dediquen a muntar aquest
tipus d’infraestructura puguin presentar-se tenint en compte que l’esdeveniment és al
juliol i és quan tenen més volum de feina.
La Sra. Matas pregunta si el preu és tancat pels 4 anys. El Sr. Gustau Tapias respon
que sí, que ja no està permès increments automàtics com era el cas de l’increment de
l’IRPF.
La Sra. Mauri pregunta si l’empresa pot renunciar 1 mes abans amb el problema que
això comporta. El Sr. Narcís Ferrer contesta que sí, que ho pot fer i que és un risc
possible.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
11. Preus públics. Aprovació.
Informe sobre la proposta d’establiment de la tarifa de preus públics de les bosses
grafiades de paper de l’oficina de turisme

INTRODUCCIÓ.
Aquest informe respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que
estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic tota
proposta d'establiment o modificació de tarifes (Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CONTINGUT DE LA PROPOSTA.
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Atès que l’oficina de turisme edita bosses de paper grafiades per oferir gratuïtament en
el cas que es doni molta informació a l’usuari de l’oficina de turisme, adquireixi
productes de la botiga o bé per preparar material promocional per a esdeveniments o
viatges de familiarització.
Atès que algun establiment turístic ha sol·licitat bosses per oferir als seus clients.
Es proposa aprovar els següent preu públic:
Fórmula
Bossa de paper grafiada oficina de turisme

Base imposable
0,30€

21% IVA
0,06€

PVP
0,36€

VALORACIÓ ECONÒMICA.
A partir de les previsions pressupostàries contemplades en el pressupost 2018 de
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s’obté la previsió de les despeses i
ingressos derivats de la botiga de l’Oficina de Turisme de Palafrugell. Aquest càlcul es
realitza amb la imputació a l’activitat dels ingressos directes més una part de
l’aportació que realitza l’Ajuntament a la globalitat d’activitats de l’IPEP.
CONCLUSIONS.
Segons s’estableix en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els
preus públics hauran de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat, i en el cas que
ens ocupa, els imports que es proposen compleixen aquest requisit.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.

Informe sobre la proposta d’establiment de la tarifa de per comissió de venda de
bitllets de Sarfa als punts d’informació turística

INTRODUCCIÓ
Aquest informe respon a l’acord entre Sarfa i l’IPEP d’oferir el servei de venda de
bitllets de Sarfa des dels punts d’informació turística de Calella, Llafranc i Tamariu.
Sarfa ofereix un tram de comissions per bitllets venuts des de dispositius informàtics
en aquests punts, que es controlaran mitjançant un codi usuari per accedir al motor de
reserves i es liquidarà anualment.
El present informe és en seguiment de la normativa vigent en matèria de taxes i preus
públics, que estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe
econòmic tota proposta d'establiment o modificació de tarifes (Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març).
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CONTINGUT DE LA PROPOSTA
Atès que als punts d’informació turística de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu
es disposa de suports informàtics per a una millor atenció al visitant, es proposa oferir
el servei de reserva i venda de bitllets de Sarfa que el client pagarà amb targeta de
crèdit mitjançant tpv’s que proporcionarà Sarfa.
Sarfa ofereix el següent tram de comissions, que s’haurien d’aprovar segons els
següents preus públics:
Fórmula
Base imposable
Barcelona – Costa Brava Centre
1,40 €
Reserva T10/120 Barcelona – Costa Brava 0,90 €
Centre
Girona – Costa Brava
0,15 €

21% IVA
0,29 €
0,19 €

PVP
1,69 €
1,09 €

0,03 €

0,18 €

CONCLUSIONS
Segons s’estableix en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els
preus públics hauran de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat, i en el cas que
ens ocupa, els imports que es proposen compleixen aquest requisit.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
12. Precs i preguntes.
La Sra. Anna Aguiló pregunta quan començarà a ser de pagament el pàrquing del
Casal. El Sr. Albert Gómez contesta que començarà igual que l’any passat, al voltant
de Sant Joan.
La Sra. Anna Aguiló pregunta com va anar la jornada de formació per a recepcionistes
i personal d’atenció al públic. El Sr. Narcís Ferrer respon que va anar molt bé. Van
assistir alguns privats i l’equip d’informadors i informadores de l’oficina de turisme. Van
ser dos sessions, la primera sobre el terreny per conèixer els recursos del municipi i la
segona més teòrica a l’oficina de turisme.
El Sr. Narcís Ferrer comenta que la propera junta serà al setembre i que es valorarà
quin dia fer-la ja que el segon dimarts de setembre és el dia 11 i es podria canviar pel
dia 12 o bé el 18 de setembre. Ja s’informarà als membres de la junta el dia que es
farà.
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinc minuts.
PALAFRUGELL, 12 de juny de 2018
EL PRESIDENT
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