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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMARTS 9 
D’OCTUBRE DE 2018 
 
 ASSISTENTS: 
 
Vocals: 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sr. Joaquim Vencells Serra 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sra. Anna Aguiló 
Sr. Jordi Rubau 
 
 
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 9 d’octubre 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, el Sr. Ernest Roglans i el Sr. Josep Ramon Sepúlveda excusen 
la seva assistència.  
 
 

JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
Dia: Dimarts, 9 d’octubre de 2018 
Hora: 19:00 h. 
Lloc: Sala de Reunions Institut de Promoció Econòmica (IPEP). Carrer Major, 1 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació. 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 

 
2. Jornades gastronòmiques Es Niu 2018. Informe. 

 
De l’11 d’octubre al 4 de novembre, un total de 10 restaurants de Palafrugell ens 
tornen a oferir la possibilitat de degustar un dels plats més emblemàtics de la cuina 
local: Es Niu. En aquesta 21ena edició, els restaurants que participen a la mostra són: 
Restaurant L’Arc, Restaurant La Xicra i el Restaurant Pa i Raïm, de Palafrugell; el 
Restaurant el Balcó de Calella i el Restaurant El Càntir de l’Hotel Alga de Calella; el 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

Restaurant Llafranc, el Restaurant Hotel Casamar, el Restaurant La Blanca i el 
Restaurant Terrassa Terramar de Llafranc i finalment el Restaurant El Clot dels 
Mussols, de Tamariu. 
 
Enguany, el menú de la campanya consta d’un vermut amb tres tapetes com a entrant, 
Es Niu, postres de cítrics, vins del celler Espelt, aigua i cafè, amb preus que oscil·len 
entre els 35 i els 40 euros, segons l’establiment. 
 
Ja des de l’edició de l’any passat, s’aposta per fer que Es Niu arribi a totes les cases 
de Palafrugell i rodalies que vulguin recuperar, o simplement provar, el sabor d’un dels 
nostres plats més tradicionals. Amb aquest objectiu, els restaurant que participen de la 
campanya, enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s’endugui a casa 
racions preparades d’aquest plat exquisit.  
 
Com en edicions anteriors, amb el menú del Niu es tindrà una entrada gratuïta per 
visitar l’exposició temporal de la Fundació Josep Pla. 
 
S’explica també que a la reunió amb els restauradors del passat 18 de setembre, se’ls 
va plantejar canviar el format de les jornades d’es Niu de cares al 2019. Per part dels 
restauradors no hi va haver-hi massa interès i es va acordar fer una segona reunió per 
parlar-ne un cop s’acabi la garoinada. 
 
També es comenta que el restauradors han reclamat tornar a fer la campanya dels 
Sopars Cantats Pere Bahí. S’explica que aquesta campanya es va dur a terme l’any 
2016 i 2017 en motiu dels 50 anys de la Cantada d’havaneres de Calella i gràcies al 
pressupost excepcional que es va aconseguir per a aquest aniversari. Es van deixar 
d’organitzar aquests sopars quan els restaurants havien d’assumir gran part de la 
despesa de la campanya (ja que no hi havia el pressupost extraordinari que va 
suposar el 50 aniversari). De tota manera, s’està estudiant reprendre-ho aquest proper 
any buscant algun model de cofinançament amb els restauradors. 
 
S’avança també que el Flors i Violes 2019 tindrà lloc durant dos caps de setmana: 
l’anterior i posterior a l’1 de maig.  

 
3. Sol·licituds projectes i programes ocupacionals. Programa treball i 

formació. Subvencions contractació en pràctiques de joves beneficiaris 
dels programa de garantia juvenil a Catalunya. Informe. 

 
A) Programa subvencionat “Treball I Formació 2018-2019” 

Destinat a les persones amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball: 
amb dèficits formatius, majors de 45, persones amb discapacitat, aturats de llarga 
durada, immigrants i altres situacions de vulnerabilitat. 

 
Objectiu: facilitar a les persones aturades amb més dificultats la millora de la seva 
ocupabilitat dotant-los de competència professional a través d’experiència laboral en 
un entorn productiu real i mitjançant la formació. 
 
 
Import aproximat de la subvenció:  
13 contractes de treball: 156.000€ 
60 hores mínimes de formació per persona: 6.000€. Obligatòria i dins horari de 
treball. 
Total subvenció: 162.000€ 
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3 línees de subvenció: 
a) Preferentment majors de 45 anys en risc d’atur de llarga durada i que no cobrin 

res 
2 contractes de 12 mesos a jornada complerta 
5 contractes de 6 mesos a jornada complerta 

b) Perceptors de la Renda Garantida (PRGC) 
5 contractes de 6 mesos a jornada complerta 

c) DONA 
1 contracte de 12 mesos a jornada complerta 
   

 
 
 
 

*Cal presentar una acció de treball o grup de treball per a cada línea 
 
Termini per presentar sol·licitud:  des del 9 fins el 23 d’octubre, inclosos. 
Inici actuacions: mínim un contracte per línea abans del 29 de desembre i la resta 
abans del 31 de gener de 2019. 
Fi actuacions:  pels contractes de 6 mesos màxim 30 d’agost de 2019 i pels 
contractes anuals màxim el 28 de febrer del 2020. 
Llocs de treball: les feines a realitzar per aquestes persones han de ser competència 
de l’Ajuntament, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de ser 
activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de l’ajuntament i han d’estar 
directament relacionades amb l’interès general i social al qual serveix l’ajuntament.  
 
*Actualment en fase de sol·licitud. 
 

B) Programa subvencionat “Joves titulats en pràctiques” 

Destinat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els seus estudis 
universitaris i que es troben en situació d’atur. 

Objectiu:  incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva 
ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica 
laboral en un lloc de treball real. 

El SOC subvenciona 5 contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 
mesos a jornada completa. 

Total subvenció: 55.000€ 

Llocs de treball generats: 

1. Tècnic/a  de producte cultural.  
2. Tècnnic/a en comunicació per impulsar polítiques d’igualtat.  
3. Tècnic/a en comunicació i prospecció d’empreses.  
4. Tècnic/a en dret.  
5. Tècnic/a econòmic/a.  

 
* Actualment el programa està concedit i en fase d’admissió d’aspirants.  
 
 
 
 

+45 PRGC DONA 
2 contractes anuals 
5 contractes semestrals 

5 contractes 
semestrals 1 contracte anual 
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4. Pla Director de la Bicicleta. Informe 

En la línia de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual, 
l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut de Promoció Econòmica es plantegen la millora 
de les condicions de mobilitat en bicicleta al seu nucli urbà, augmentant la seguretat 
viària dels desplaçaments en bicicleta i fomentant una mobilitat més sostenible. En 
aquest sentit la potencialitat del mode bicicleta abasta tant la mobilitat quotidiana 
(desplaçaments a centres escolars de secundària, pavellons esportius, etc.) com la 
connectivitat amb les vies verdes i rutes en bicicleta a la comarca (xarxa cicloturística, 
Pirinexus,...), utilitzada per visitants al municipi i a la comarca. 

És per això que es va contractar la redacció d’un Pla de mobilitat de la bicicleta amb 
l’objectiu principal d’augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta a Palafrugell, 
així com millorar la seguretat dels mateixos, assolint una ciutat més inclusiva, més 
segura, amb menys emissions i més saludable. A més a més, també vol potenciar 
l’impacte del cicloturisme a la vegada minimitzant els efectes negatius que en poden 
derivar. Per això, abordarà el disseny de l’espai públic ciclable tenint en compte, entre 
altres, els següents criteris:  

• Facilitar els itineraris aconsellats per a bicicletes i dotar-los de continuïtat.  

• Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris, eliminant barreres físiques 
artificials.  

• Fomentar la seguretat viària, condicionant les seccions i les interseccions per 
tal de garantir una mobilitat segura  

• Millorar la senyalització específica per a ciclistes, etc.  

Durant tot aquest any s’ha anat treballant amb l’anàlisi de la situació actual i, entre 
d’altres tasques, s’han realitzat enquestes als cicloturistes.  

 
Per altra banda, el 20 de setembre passat es va fer l’última reunió de treball amb un 
primer esborrany, amb associacions, entitats i establiments implicats.  Aquests tenen 
fins al 15 d’octubre per poder presentar propostes de millora de l’esborrany presentat 
aquell dia.  A partir d’aquí es faran els últims retocs al Pla i es presentarà a la taula de 
mobilitat de l’Ajuntament, per així fer-ne a posteriori, la presentació definitiva 
 
Veure document adjunt. 
 
El Sr. Jordi Rubau planteja la problemàtica de la convivència de vianants i bicicletes al 
centre de vianants. El Sr. Albert Gómez explica que s’ha de facilitar l’ús de la bicicleta, 
pacificar el trànsit per a les bicicletes i fer pedagogia. 
 
El Sr. Gómez també explica que hi ja hi ha tres projectes a punt de desenvolupar-se: 

1. Fer un carril per a bicicletes a la carretera de Tamariu fins a l’alçada de Cala 
Pedrosa (a càrrec de la Diputació de Girona) 

2. Un espai ciclable a l’autovia  
3. La ruta Pirinexus que ha de passar pel centre i enllaçar amb la via verda 

 
5. Programa formatiu de tardor de l’ipep. Informe 

 
El Sr. Narcís Ferrer explica l’oferta formativa per aquesta tardor tant per a treballadors 
com per a empresaris. 
Veure fulletons presentats a la junta de govern. 
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6. Tancament del balanç Julivia Bus. 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 l’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). 
 
Un total de 5.498 passatgers han fet ús del julivia bus enguany. Aquesta xifra és 
pràcticament la mateixa que la obtinguda el 2016 però un 9% inferior a la del 2017. 
 
Pel que fa a la recaptació econòmica generada per la venda de tiquets, a causa del 
descens de passatgers ha estat un 8% per sota de l’any passat. 
 
2017:      2018: 
 

 
 
De cares a l’any vinent, en comptes de començar l’1 de juliol es començarà just 
després de la cantada d’havaneres de Calella com s’havia fet anteriorment i, en canvi, 
s’allargaran les dates del servei per darrera el mes de setembre, a petició del sector 
turístic. 
 
El perfil dels usuaris del julivia bus és molt variat: famílies, gent gran, grups d’amics... 
principalment estrangers però també visitants nacionals, de segona residència i gent 
de Palafrugell. 
 
Després d’aquests 5 anys de servei i amb resultats molt positius, es dona aquest 
servei per consolidat i s’espera que segueixi millorant i portant passatgers tant locals 
com visitants a conèixer el nostre entorn de manera més sostenible i diferent. 
 
El Sr. Genover pregunta si l’any que ve es tornarà a fer el Julivia Boat. El Sr. Narcís 
Ferrer comenta que aquest any no s’ha fet per la dificultat de l’empresa que ho 
explotava en trobar un patró només per a dos mesos. S’està estudiant poder-ho 
reprendre l’any vinent. 
 

7. Evolució del Pla d’Acció Comercial. Informe 
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o Primavera de 2018: presentació pública del pla d’acció comercial. Es donen a 
conèixer les línies estratègiques d’aquest pla. 

o Març – maig 2018: recerca d’empresaris per formar 3 grups de treball, que 
coincideixen amb les 3 línies estratègiques marcades al propi pla:  
1. Col·laboració, consens i integració 
2. Activitat comercial i competitivitat 
3. Paisatge comercial urbà 

 
L’objectiu d’aquestes reunions, de petit format, és poder desgranar aquestes línies 
estratègiques i treballar de manera àgil directament amb els agents implicats (els 
comerciants) els diversos temes que es proposen a la reunió i que tenen implicació 
directa amb el sector comercial. 
 
Reunions celebrades fins aleshores: 2 reunions amb cada grup de treball (maig i 
setembre). 
 
Temes tractats:  
o Grup 1 – Col·laboració, consens i integració: Estructuració de la nova entitat, 

Organització.  
 
S’han analitzar diferents models de gestió d’entitats que promouen el comerç i 
l’activitat comercial de ciutats i poblacions referents. 
 
El 12 de novembre es realitza una visita experiencial a la ciutat de Vic, com un referent 
d’organització associativa del comerç. 
 
 
o Grup 2 - Activitats comercial i competitivitat: proposta formativa tardor -hivern 2018 

i proposta formativa 2019; campanya de dinamització comercial de Nadal. 
Implementació del canvi d’imatge del mercat. 

 
És el responsable de la posada en marxa de la onada de formacions tardor-hivern 
2018. Així mateix, aquest eix fa que hàgim treballat amb la junta del mercat per l’inici 
de la implementació de la imatge gràfica del mateix. 
 
o Grup 3 – Paisatge comercial urbà: revisió de serveis públics com l’enllumenat 

públic; trobada amb els regidors de promoció econòmica i obres públiques per 
tractar els temes de les obres del carrer sant Sebastià i la peatonalització del 
centre. 

 
La Sra. Anna Aguiló pregunta si els tòtems d’Acopa instal·lats a diferents espais del 
centre estan retirats. El Sr. Narcís Ferrer diu que fa temps que es van retirar. 
 
La Sra. Anna Aguiló també comenta que s’hauria d’ordenar la senyalització que hi ha a 
l’entrada del municipi, hi ha diferents suports publicitaris que donen la sensació de 
desordre. 
 

8. Pressupost IPEP 2019. Informe  
El Sr. Narcís Ferrer explica les diferents partides d’ingressos i despeses del 
pressupost 2019, comentant les diferències respecte el pressupost 2018.  
Veure documents adjunts.  
 

9. Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el 
Programa Catalunya Emprèn per a l'any 2018. Ratificació. Aprovació. 
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Narcís Ferrer i Ferrer, Gerent de l’ Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, 

informa: 

 

Vista la resolució EMC/1706/2018, de 5 de juliol, per la qual  es fa pública la 

convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament del  Programa 

integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el Programa 

Catalunya Emprèn per a l'any 2018 (ref. BDNS 408438). 

Atès que la convocatòria es regeix per les bases que aprova l’Ordre EMC/153/2017, 

de 12 de juliol. 

Atès l’objectiu del Institut de Promoció Econòmica de fomentar l’emprenedoria com a 

resposta a una necessitat i diversitat social, i com una eina de generació econòmica, 

per tal de prestar un servei integral d'acompanyament i suport adaptat a les 

necessitats de les persones emprenedores, i que els faciliti l'accés als diversos serveis 

i recursos que les diferents administracions i altres entitats públiques i privades posen 

al seu abast. 

Vist l’Annex 1, base 3, punt w) de l’ Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol, del Programa 

Integral de suport a les persones emprenedores on diu “ Les entitats o les agrupacions 

d’entitats hauran de donar servei, com a mínim, a 40.000 habitats”. 

Atès que l’Institut de Promoció Econòmica té la voluntat de continuar amb el conveni 

de col.laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en temes d’emprenedoria. 

Atès la base 4, de l’Annex 1 de la mateixa Ordre EMC/153/2017, de 12 de juliol, que 

estableix com a la quantia màxima d'aquesta subvenció serà el 80% del cost de 

l'activitat que es consideri subvencionable. 

ES PROPOSA: 

Presentar la sol·licitud de subvenció conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Guíxols d’acord amb el “Pla de treball anual Programa Integral de suport a les 

persones emprenedores 2018”  

Aprovar la sol·licitud de la convocatòria de subvenció 2018 del Departament 

d’Empresa i Coneixement i cofinançat pel Fons Social Europeu, que presenta la 

següent distribució de costos:  cost anual previst total del Pla 158.474,97€; subvenció 

sol·licitada :126.779,98€. 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

Els quals es desglossen: 

Entitat Cost Pla Import a sol·licitar 

IPEP 79.569,30 € 63.655,44 € 

Aj. Sant Feliu de 
Guíxols 

78.531,92€ 62.825,54€ 

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

10. Contracte d’arrendament i instal·lació del servei de la Pista de Gel de 
Palafrugell. Pròrroga. Aprovació. 

 
Relació de fets 
 
En data 10 de novembre de 2015 la Junta de Govern de l’IPEP va adjudicar la 
contractació del contracte d’arrendament i instal·lació del servei d’una pista de gel a 
Palafrugell a l’empresa World Wide Ice Professionals SL amb NIF B17885096, amb 
una durada de tres anys, prorrogable un més. 
 
En data 20 de setembre de 2018 el cap de l’àrea Narcís Ferrer i Ferrer ha emès 
informe en el que proposa prorrogar el contracte un any més, tenint en compte que el 
funcionament de la pista de gel es determinarà anualment en funció del calendari 
escolar i de les festivitats, coincidint amb la campanya de Nadal entre els mesos de 
desembre i gener, d’acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
Fonaments de dret 
 
Durada del contracte. De conformitat amb l’article 290 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (TRLCSP) i la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars, 
la qual estableix: “La durada del contracte serà de tres (3) anys, prorrogable un any 
més, a executar durant la campanya de Nadal d’acord amb el plec de prescripcions 
tècniques, essent la durada màxima total del contracte de 4 anys. El funcionament de 
la pista de gel estarà comprès entre els mesos de desembre i gener, d’acord amb el 
que estableix el plec de prescripcions tècniques.” 
 
Despeses plurianuals - consignació pressupostària. Article 29 de les bases d’execució 
del pressupost per l’any 2017 aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària de data 17 de novembre de 2016, de conformitat amb el que disposa el 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Acords 
 
Primer.- Prorrogar el contracte d’arrendament i instal·lació del servei d’una pista de gel 
a Palafrugell a l’empresa World Wide Ice Professionals, SL amb NIF B17885096 per 
un any més. 
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Segon.- Aplicar la despesa que se’n derivi a l’aplicació pressupostària 32.4310.22608 - 
Despeses fira de Nadal, i aprovar el compromís de despesa plurianual per l’exercici 
2019 de conformitat amb l’article 29 de les bases d’execució del pressupost. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’àrea d’intervenció i donar-ne trasllat a l’empresa 
contractista pel seu coneixement i efectes.  
 
Quart.- Facultar al president de l’Institut per a la signatura de tots els documents que 
calguin per a l’execució d’aquest acord. 
 
Palafrugell, 9 d’octubre de 2018. 
 
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 per a la 
campanya gastronòmica de la Garoinada 

 
 
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. 
 
Els restaurants que participen a la campanya de la Garoinada fan una aportació a 
l’IPEP que es determina en funció de l’aforament de cada establiment i de la 
temporada que tenen obert durant la campanya. Aquesta aportació es manté per 
aquest any. Alguns d’aquests restaurants també són hotels que participen en els 
paquets de cap de setmana de Garoinada i que no fan aportació com a allotjament ja 
que la fan com a restaurant. 
 
Volem incorporar una nova modalitat d’aportació per als establiments d’allotjament que 
formaran part dels paquets de cap de setmana de la Garoinada i que a diferència de la 
resta d’establiments d’allotjaments, no fan cap aportació com a restaurant. 
 
 
Activitat Preu públic * 
 
Aportació establiments d’allotjament als paquets de 
cap de setmana de la Garoinada  
 
 

 
100€ 
 
 

 
* aquesta aportació no està subjecta a IVA 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA. 
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En el cas de la Garoinada 2019, només un allotjament s’ha mostrat interessar en 
participar als paquets de cap de setmana de la Garoinada, per tant, la previsió 
d’ingressos derivada d’aquest preu públic serà de 100€, import que s’imputarà a la 
partida  39901 INGRESSOS NIU I GAROINADA. 
 
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. 
No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-cinc minuts. 
 
PALAFRUGELL, 9 d’octubre de 2018 
 
 
EL PRESIDENT, 


