SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMECRES
12 DE SETEMBRE DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals:
Sr. Albert Gómez Casas
Sr. Joaquim Vencells Serra
Sra. Maite Frigola Borràs
Sr. Albert Tané
Sr. Guillem Genover Ribas
Sra. Margarida Matas Jordi
Sra. Glòria Tamayo Ramon
Sr. Xavier Nicolazzi
Sra. Anna Aguiló

Gerent:
Sr. Narcís Ferrer Ferrer
Secretària:
Sra. Anna Teixidor Marimon
Interventor:
Sr. Gustau Tàpias Solà
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 12 de setembre 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. Xavier Gómez i el Sr. Jordi Rubau excusen la seva assistència.
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.
2. Modificació pressupostària amb càrrec al romanent de tresoreria. Informe.
INFORME DE L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MODIFICACIÓ
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:
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-

Suplement de crèdit

Org. Pro.
32

Eco.

Descripció

4300 22001 Promoció i difusió

Crèdit
Suplement Crèdit def.
inicial
44.000,00 €
5.000,00 € 49.000,00 €
5.000,00 €

-

Fons de finançament

Concepte
870.01

Denominació
Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits

Import
5.000,00 €
5.000,00 €

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 presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.

3. Campanya informativa sobre el compliment normativa dels HUT, que
estan integrats dins el portal Airbnb. Informe
Com ja s’ha fet cada 2 anys en els últims 4 anys, el mes de juliol s’inicia un rastreig a
la xarxa per detectar habitatges d’ús turístic al municipi que no estiguin donats d’alta
com a tals.
Davant la davallada en l’ocupació a l’oferta d’allotjament regulada del municipi soferta
aquest estiu i l’augment de l’oferta i d’usuaris del portat airbnb, es decideix centrar el
rastreig en aquest portal.
Es detecten fins a 437 habitatges publicats en el portal, repartits de la següent manera:
Calella de Palafrugell: 216
Llafranc: 134
Tamariu: 22
Llofriu: 1
Palafrugell: 64
D’aquests 437 habitatges, n’hi ha que poden pertànyer a un mateix propietari o gestor i
hi ha diverses agències immobiliàries que hi tenen publicats apartaments que
gestionen.
D’aquests 437 habitatges, 224 tenen publicat el número de registre que els identifica
com a habitatge d’ús turístic donat d’alta, els altres no.
Es redacten 3 tipus de comunicats (en els 4 idiomes vehiculars de l’àrea de turisme:
cat, esp, eng i fr.) per fer arribar als anunciants segons el següent criteri:
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1) Número de registre publicat: se’ls agraeix el fet de complir amb la normativa i
se’ls recorda les obligacions dels propietaris o gestors d’HUT, com comunicar
les dades dels hostes als mossos d’esquadra i cobrar l’IEET.
2) Número de registre publicat però ocultar per airbnb: com que airbnb no permet
comunicar números de telèfon ni adreces per evitar un acord sense fer ells
d’intermediaris, segons com estigui apuntat el número el codifica detectant-lo
com si fos un número de telèfon. En aquest cas, al comunicat se’ls informa
d’aquest fet i se’ls demana que revisin el número i l’escriguin de manera que
surti visible.
3) No es publica ni menciona el número de registre: se’ls explica que hem
detectat el seu anunci per un HUT sense tenir el número identificatiu i se’ls
explica quin és el procediment per obtenir-lo i les obligacions que comporta.
Es crea un perfil de Turisme Palafrugell a airbnb i, mitjançant l’apartat de “Contacta
amb l’amfitrió” es fa arribar el comunicat que correspongui. Per poder fer l’enviament,
el sistema obliga a seleccionar unes dates com si es volgués fer una reserva. Si no se
seleccionen no permet fer l’enviament.
Es poden enviar 43 comunicats fins que el portal ens bloqueja el perfil d’aribnb per ferne un ús no adequat.
Cal dir que, d’aquests 43 anunciants contactats, el 85% ha respost el missatge, o bé
agraint la informació i indicant que ja ho tenen tot en regla o bé preguntant on poden
trobar el formulari per comunicar l’alta, demanant més informació, etc.
S’intercanvien correus electrònics i es realitzen dues trucades amb airbnb, una amb la
delegació a Dublín per parlar de la problemàtica amb la qual ens trobem. Se’ns
informa que el formulari per contactar amb l’amfitrió és d’ús exclusius per consultes
sobre l’habitatge i no per fer enviaments informatius tal i com estem fent, fet que a més
pot perjudicar a l’amfitrió perquè es bloquegen les dades marcades per fer la consulta i
al rebutjar la reserva se’l penalitza.
Es demana per quina altra via podem contactar amb els amfitrions i no ens ofereixen
cap alternativa, ja que les dades personals només les poden cedir en cas que hi hagi
processos legals oberts.
Davant aquesta situació, i sabent que l’Ajuntament de Barcelona ha aconseguit que
airbnb posi una clàusula des de juny d’enguany que indica i permet que les dades de
l’anunciant siguin compartides amb l’administració pública, es contacta amb l’àrea de
turisme de l’Ajuntament per saber quin procés han seguit per aconseguir-ho.
La persona responsable d’aquest tema actualment està de vacances i estem pendents
que es posi en contacte amb nosaltres a la seva tornada properament.
La Sra. Anna Aguiló, comenta que el pobles veïns també podrien fer pressió. El Sr.
Albert Gòmez, respon que primer s’han de tenir molt clar tots els elements per poder
saber fins on es pot arribar. De moment, s’ha decidit fer aquesta gestió perquè
l’augment d’aquests habitatges anava a més cada any. El Sr. Narcís Ferrer, també
respon que els e-mails enviats no podien ser més dràstics perquè ja és necessària la
presencia d’un inspector per poder anar a més.
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La Sra. Margarita Matas pregunta si existeix alguna col·laboració amb Hisenda o amb
la policia per poder detectar els que no estan donats d’alta. El Sr. Albert Gòmez respon
que és difícil controlar-ho, és va demanar a la Diputació que s’involucrés marcant
d’alguna manera aquests habitatges, però, manca infraestructura per poder portar a
terme una actuació així.
4. Nou lloc web corporatiu de l’ipep. Informe
Les reunions de treball habitual que tot l’equip de l’IPEP realitzem a l’estiu de cares a
projectar el pla d’actuacions de l’any següent, l’estiu de 2017 es creure oportú i
necessari renovar íntregrament una pàgina web corporativa que ja no donava més de
sí.
La Diputació de Girona amb data 06/04/2018 va atorgar una subvenció a l’IPEP per a
projectes i accions de promoció econòmica adreçades a entitats adherides a la
XSLPE, en els quals aquest nova web de l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell hi encaixava perfectament., l’import concedit va ser de 5.000€, import a
justificar 6.500€, per tant la despesa total dels treballs.
Per tal d’adaptar les necessitats constants d’actualització i millora dels serveis que
dona l’IPEP, cal fer un projecte de remodelació i ampliació de l’actual web
www.ipep.cat.
Aquest consisteix en un disseny a mida de les necessitats del projecte, amb una
programació avançada i moderna, amb llenguatges d’última generació per donar
dinamisme i compatibilitat responsive amb els dispositius mòbils i els navegadors
actuals. També inclou un sistema de seguretat que garanteix al 100% els problemes
de les actualitzacions i els forats de seguretat. També cal adaptar-se a la llei de
protecció de dades, etc..
Entre les principals novetats que volem introduir en el nou web en destaquem les
següents:
Sincronització de dades amb el sistema que està utilitzant el SOMI actualment
Ampliació de funcionalitat d’ofertes laborals
Cercador avançat multi-contingut
Ampliació de funcionalitats a Mercat diari + mercat setmanal + altres mercats
Ampliació de funcionalitats d’ajuts i subvencions
Ampliació del gestor documental
Renovació i integració del bloc d’emprenedoria + gestor casos d’èxit
Ampliaació de funcionalitats de notícies
Lector extern de dades auto-alimentades
Ampliació de funcionalitats del directori d’empreses
Gestió del butlletí i redacció de continguts periodístics
També disposa de serveis bàsics de màrqueting digital, és a dir, una assistència
tècnica que ens permetrà disposar cada mes d’alguna de les opcions més destacades,
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com poden ser els serveis d’anàlisi de dades estadístiques, de comportament dels
usuaris, de la competència, com programació de funcionalitats noves i eines a mida en
funció de l’evolució del projecte.
De les tres empreses consultades per dur a terme les necessitats del nou web ipep,
només dues s’adeqüen als requeriments tècnics:
Inspira project
1.200€/mes

- 7.850 € + manteniment assistència tècnica completa (opcional)

Tic Serveis – 5.850 € + manteniment assistència tècnica (opcional) 125€/mes + gestió
del butlletí i redacció de continguts periodístics (opcional) 350€/mes
Tot i que no és necessari formalment atès la xifra de contractació, hem volgut
demanar 3 presssupostos dels quals, la proposta de Tic Serveis és la que més
s’adequa al encàrrec sol·licitat. El 30 d’octubre el web estarà en funcionament.
La Sra. Anna Aguiló pregunta d’on son l’empresa Tic Serveis. El Sr. Narcís Ferrer li
respon d’Arbúcies.
5. Campanya “Digues oui al francès”. Informe
Amb l’objectiu d’impulsar el coneixement de francès entre la població adulta de
Palafrugell, principalment d’aquelles persones que treballen de cara al públic, s’amplia
l’oferta formativa de francès al municipi. Per incentivar l’aprenentatge d’aquest idioma,
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) llança aquesta setmana una
campanya de sensibilització a la població, sota l’eslògan “Digues OUI al francès”.
Pel que fa a l’ampliació de l’oferta formativa, l’IPEP ofereix un segon curs de francès
per atenció al públic per comerciants i treballadors del mercat; i s’amplien els cursos al
Centre Municipal d’Educació, oferint classes també al matí. A més a més, cinc
acadèmies del municipi s’han adherit a la campanya oferint un curs de francès inicial
per adults, a un preu comú reduït de 45€ al mes per 2 hores setmanals.
La campanya de sensibilització a la població consta de 4 espots audiovisuals
protagonitzats per alumnes del curs de francès per atenció al públic, dut a terme la
passada primavera, i per persones natives franceses. Al llarg de tota la setmana,
s’aniran emetent els diferents espots a través de les xarxes socials de l’IPEP
(@ipepempresa, tant a Facebook com a Twitter) i als mitjans de comunicació, amb
l’objectiu que la informació sobre els cursos arribi al màxim d’interessats possibles.
L’ampliació de l’oferta formativa de francès i la campanya “Digues OUI al francès”
formen part del pla que, des d’inicis d’any, du a terme l’Ajuntament de Palafrugell, amb
el suport de la Diputació de Girona, per realitzar projectes singulars de
desenvolupament econòmic. Aquests programes van destinats a ampliar les
competències i crear noves oportunitats laborals en tots els sectors econòmics del
municipi. En concret, està inclòs en el projecte formatiu anomenat “Palafrugell,
competències i oportunitats laborals” que l’IPEP ha dissenyat dins aquest pla.
A part de la campanya de comunicació i sensibilització per fomentar l'aprenentatge de
la llengua francesa entre la població adulta, integren el projecte formatiu anomenat
“Palafrugell, competències i oportunitats laborals”, la Jornada d’oportunitats laborals i
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l’oferta formativa enfocada als sectors de l’hostaleria i turisme, comerç i màrqueting,
mercat, així com una formació transversal per atenció al públic.
La Jornada d’Oportunitats laborals és un punt de trobada entre empresaris i persones
en recerca de feina en el qual s’hi organitzen entrevistes ràpides, en un sol dia i un sol
espai. Les empreses amb vacants defineixen uns perfils als quals s’hi poden inscriure
les persones interessades que els compleixin. Des de l’IPEP es filtren els currículums
dels candidats i es comprova que compleixin els requisits mínims abans de concertar
l’entrevista. La celebració de la jornada va ser el passat 7 de març.
Pel que fa a la formació, es programa en base a una diagnosi formativa i del mercat de
treball feta entre les empreses de Palafrugell amb la finalitat que s’ajusti a les
necessitats i a les característiques concretes del municipi. Així doncs, s’organitzen fins
a 14 càpsules formatives enfocades als sectors de l’hostaleria i turisme, comerç i
màrqueting, mercat, així com una formació transversal per atenció al públic. Aquesta
oferta formativa es desenvolupa entre els mesos d’abril i maig.
6. Projecte Julivia. Balanç. Informe
De l’1 de juliol a l’11 de setembre, per 5è any consecutiu el julivia bus ha recorregut els
carrers i els principals punts d’interès turístic del nostre municipi (6 dies més que l’any
passat, del 7 de juliol a 11 de setembre).
El recorregut, les parades i els horaris són els mateixos des de 2016, l’únic que ha
canviat lleugerament són les dates del servei, que es decideixen en funció de la data
de celebració de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell.
Enguany, com que la cantada queia en dia 7 i començar el divendres següent es va
considerar massa tard, es va començar el servei el dia 1 de juliol (6 dies abans que el
2017).
En aquests tres darrers anys de servei, de 2016 a 2018, les xifres sobre l’ús del julivia
ha estat les següents:
2016:
Dates de funcionament: 08/07 a 04/09 = 58 dies
Recaptació neta: 21.778,02 €
Punt d’equilibri: 28.834 €
Import pendent per arribar al punt d’equilibri: 7.055,98 €
Nombre de viatgers: 5.502
2017:
Dates de funcionament: 07/07 a 11/09 = 66 dies
Recaptació neta: 24.329,18 €
Punt d’equilibri: 29.590 €
Import pendent per arribar al punt d’equilibri: 5.260,70 €
Nombre de viatgers: 6.085 (11%+)
2018:
Dates de funcionament: 01/07 a 11/09= 73 dies
Recaptació neta: encara desconeguda
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A dia 02/09/2018, la recaptació està un 11,24% per sota de l’any passat a la mateixa
data.
Estem a l’espera de rebre dades sobre l’import pendent per arribar al punt d’equilibri i
el nombre de viatgers, ja que el servei va acabar just ahir.
Restem a l’espera de la liquidació final per obtenir els resultats definitius del servei
d’enguany, però per la tendència podem deduir que seran entre un 12 i un 15 %
inferiors als de l’any passat.
Vista la davallada del turisme a tot l’estat en general patida aquest estiu, una
disminució de passatgers i ingressos del 15% no es consideraria una mala xifra, ja que
és evident que l’ocupació i el volum de visitants rebut enguany ha estat inferior no
només a Palafrugell sinó tota la Costa Brava i Catalunya.
Un dels principals motius d’aquest descens podria ser la recuperació de destins que
han deixat de ser considerats conflictius com Tunísia o Turquia, que han recuperat
turistes internacionals que van canviar aquests destins per altres com el nostre. Així
com l’apogeu del turisme a Portugal, que s’ha posicionat com a destí turístic alternatiu
al Magreb i de low cost i que ha estat escollit com a Millor Destí Turístic del Món pels
World Travel Awards (considerats com els Òscars del turisme) en aquest 2018.
El Sr. Joaquim Vencells pregunta perquè el Juliva va començar el dia 1 de juliol. El Sr.
Narcís Ferrer li respon que si es comença el dia de les Havaneres hi ha massa tràfic i
si es fa passat les Havaneres ja és massa tard, donat que hi ha una setmana de
marge perquè el Julivia agafi el rodatge de clients. I per allargar per darrera depèn molt
del temps, per això és un xic complicat programar les dades. El Sr. Albert Gòmez
també comenta que la climatologia i fa molt.
7. Pressupost 2018. Previsió. Informe
Només s’informa del pressupost que s’està treballant. Per terminis de comptabilitat
pública és necessari presentar el pressupost a l’Ajuntament abans del 17 de setembre.
La xifra realment intocable, i que és la que necessita l’Ajuntament és l’aportació de
l’Ajuntament al pressupost de l’IPEP que aquest 2019 serà de 217.150 €, la mateixa
quantia que el 2017, amb la pujada de preus acordada pel consistori de l’1.7 %. S’està
acabant de treballar però un pressupost que es presentarà a la junta de govern a
l’octubre, després d’haver tingut les reunions pertinents amb els diferents sectors
privats que representen la junta de govern, i decidir prioritats.
Aquest pressupost és el que s’anomena capítol 2, que seria les despeses de gestió
corrent. Aquí no s’hi compta el pressupost de capítol 1, que excepte subvencions i
programes com AODL (2 persones, 1 de turisme, 1 d’ocupació amb el 80 %
subvencionat, Catalunya emprèn i un possible joves en pràctiques titulat, els altres
sous són íntegrament recursos aportats per l’Ajuntament, i cal recordar que és la
partida més important .El pressupost augmenta un percentatge imporatant respecte de
l’any passat, producte de la consolidació d’alguns ingressos, sobretot la consolidació
dels recursos provinents de l’impost d’estades turístiques passant del tram del 30 % al
50 %.
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El pressupost definitiu es posarà a aprovació de la junta de govern de l’IPEP a la junta
del mes de gener, un cop s’hagi treballat amb el pla d’actuacions, però aquest que
adjuntem és una primera aproximació, on l’aportació de l’Ajuntament serà la
mencionada de 217.150 €.
La Sra. Anna Aguiló, en nom de les entitats culturals a las quals representa, demana
que amb aquest increment es podria augmentar la participació monetària de l’IPEP en
el patrimoni cultural del municipi en tema publicitari. El Sr. Narcís Ferrer es compromet
durant el mes d’octubre a mirar com estan les partides per saber si es factible aquest
augment.
8. Conveni retransmissió de la 52ª cantada d’havaneres de Calella de
Palafrugell. Televisió de Catalunya. Ratificació. Aprovació
(veure document adjunt)
Es comenta, en general, que les pernoctacions dels treballadors de TV3 son molt
altes. La Sra. Anna Aguiló diu que el President de la Generalitat, Exc. Sr. Joaquim
Torra, li va comentar que estava molt content d’haver vingut a la Cantada.
9. Fiança Nussli Iberia, s.a. Devolució. Aprovació.
I. Vist l’acord de la Junta de govern de l’Institut de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local de Palafrugell, celebrada en sessió ordinària del dia 13 de
maig de 2014, pel qual es va adjudicar mitjançant concurs pels serveis en
l’arrendament i instal·lació de les grades i platees per la Cantada d’havaneres de
Calella de Palafrugell a l’empresa NÜSSLI IBERIA, S.A., amb CIF número A63893895
Atès que el servei es va adjudicar condicionat, entre altres coses, a dipositar la
quantitat de 1.668,80 € per tal de garantir el servei del contracte.
II. Havent finalitzat el termini de la garantia definitiva del contracte el tècnic de l’àrea de
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha emès informe favorable respecte a
l’execució del contracte i en data 30 d’agost de 2018, es considera procedent la
cancel·lació i devolució de la garantia definitiva dipositada atès que no hi ha cap
quantitat pendent de pagament a compte de l’empresa NUSSLI IBERIA SA, amb NIF
A63893895, es ni cap deute pendent d’ingrés a aquest Ajuntament.
Atès que un cop finalitzat el servei es comprova que ha complert amb aquest.
Fonaments de dret
Clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars.
Article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
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Acords:
Primer. Aprovar la devolució de la fiança dipositada per un import de 1.668,80€, amb
número d’operació 320140005735, del contracte pels serveis d’arrendament i
instal·lació de les grades i platees per la Cantada d’Havaneres de Calella de
Palafrugell, a l’empresa NUSSLI IBERIA, SA, amb CIF número A63893895, prèvia
presentació de l’original de la carta de pagament en el supòsit de garanties dipositades
en metàl·lic, o bé, mitjançant transferència bancària al número de compte de la seva
titularitat corresponent acreditada.
Segons. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’àrea de Tresoreria de l’Institut de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Palafrugell, als corresponents
efectes oportuns.
10. Sol·licitud pròrroga Agent d’ocupació i desenvolupament local. Turisme i
Formació i ocupació. Ratificació. Aprovació.
INFORME DE L’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) SOBRE LA SOL·LICITUD
DE PRÒRROGA DE L’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
(AODL) 2018-2019. (Turisme)
Narcís Ferrer i Ferrer, Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell,
informa:
Vista la resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local (ref. BDNS 410509).
Vista la memòria AODL G-001/17 corresponent al projecte desenvolupat fins a la data i
atesa la conveniència de donar continuïtat a les tasques desenvolupades per l’ Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local per al període de 2018-2019.
Vist el Pla de Treball anual AODL 2018-2019 que presenta l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell per treballar per la ocupació i desenvolupament territorial en
aquest àmbit.
Vist l’ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local, concretament l’apartat 6 de l’annex 4: Quantia de les
subvencions : La quantia màxima de la subvenció per al Programa d'Agents
d'ocupació i desenvolupament local podrà ascendir fins al 80% del cost salarial total
anual inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social de cada agent d'ocupació i
desenvolupament local, amb un topall màxim de 31.376,04 euros.
11. Precs i preguntes.
La Sra. Gloria Tamayo comenta que des de l’IPEP s’hauria de mirar que d’ alguna
manera en els establiments que tenen piscina els socorristes fossin locals. Donat que
n’hi ha que els socorristes són d’Andalusia o d’Egipte. El Sr. Alber Gòmez demana si
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el títol és fàcil d’obtenir. La Sra. Gloria Tamayo respon que és pot obtenir a Banyoles
mateix. El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que el títol de socorrista de fora de Catalunya
no es pot validar amb el que demana la Generalitat, aleshores aquestes persones no
podrien estar treballant.
La. Sra. Anna Aguiló demana la data del Flors i Violes 2019. El Sr. Narcís Ferrer
respon que falta fer la reunió per poder concretar, però, podria ser del 27 d’abril al 8
de maig, dos caps setmana inclosos.
La Sra. Margarita Matas comenta que durant l’estiu quan es fan actuacions viaries, si
es podrien fer amb més idiomes perquè així els turistes també ho entenguessin. El Sr.
Albert Gòmez respon que també es podrien posar-hi pictogrames donat que son
internacionals. El Sr. Narcis Ferrer respon que es fera arribar la informació a la Sònia
Planas i a la Sílvia Monar.

S’aixeca la sessió quan són les vint hores i setze minuts.

PALAFRUGELL, 12 de setembre de 2018
EL PRESIDENT
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12. ES PROPOSA:
Aprovar el Pla de Treball presentat “Pla de treball anual AODL 2018-2019”
Aprovar la sol·licitud de la pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL),
mitjançant de convocatòria de subvenció 2018 del Servei d’Ocupació de Catalunya,
que presenta la següent distribució de costos: cost total anual previst **39.220,05 € ;
subvenció sol·licitada **31.376,04 €.
I per que consti als efectes oportuns, s’emet aquest informe a Palafrugell, a 4 de
setembre de 2018.
INFORME DE L’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) SOBRE LA SOL·LICITUD
DE PRÒRROGA DE L’AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
(AODL) 2018-2019. (Ocupació i Formació)
Narcís Ferrer i Ferrer, Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell,
informa:
Vista la resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local (ref. BDNS 410509).
Vista la memòria AODL G-018/17 corresponent al projecte desenvolupat fins a la data i
atesa la conveniència de donar continuïtat a les tasques desenvolupades per l’ Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local per al període de 2018-2019.
Vist el Pla de Treball anual AODL 2018-2019 que presenta l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell per treballar per la ocupació i desenvolupament territorial en
aquest àmbit.
Vist l’ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local, concretament l’apartat 6 de l’annex 4: Quantia de les
subvencions : La quantia màxima de la subvenció per al Programa d'Agents
d'ocupació i desenvolupament local podrà ascendir fins al 80% del cost salarial total
anual inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social de cada agent d'ocupació i
desenvolupament local, amb un topall màxim de 31.376,04 euros.
ES PROPOSA:
Aprovar el Pla de Treball presentat “Pla de treball anual AODL 2018-2019”
Aprovar la sol·licitud de la pròrroga agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL),
mitjançant de convocatòria de subvenció 2018 del Servei d’Ocupació de Catalunya,
que presenta la següent distribució de costos: cost total anual previst **39.220,05 € ;
subvenció sol·licitada **31.376,04 €.
I per que consti als efectes oportuns, s’emet aquest informe a Palafrugell, a 4 de
setembre de 2018.
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13. Precs i preguntes.

S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i setze minuts.
PALAFRUGELL, 12 de setembre de 2018
EL PRESIDENT
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