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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 
11 DE DESEMBRE DE 2018 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Ernest Roglans Corredor 
Sr. Xavier Gómez Meier 
Sra. Margarida Matas Jordi 
Sr. Jordi Rubau Andújar 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
 
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 11 de desembre de 2018 quan són les dinou 
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. César Toledo, el Sr. Xavier Nicolazzi, la Sra. Glòria 
Tamayo i el Sr. Josep Ramón Sepúlveda excusen la seva assistència.  
 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 

No es pot aprovar l’acta anterior perquè hi havia un error al punt número 6 de l’ordre 
del dia. Es sotmetrà a aprovació a la propera Junta de Govern de l’IPEP. 
 

2. Convocatòria del Dept. de Territori i Sostenibil itat:  Subvencions a 
operacions de les entitats locals i determinats con sorcis per a l'execució 
d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de fina nçament procedent del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). I nforme 

 
Nom projecte: Formació de pista bici entre Palafrugell i Llafranc (realitzat per Via Verda 
tècnics SL. Pendent d'aprovació per JGL el 5 de desembre). 
  
Descripció:  
  
S'ha presentat la sol·licitud per la formació de la pista bici entre Palafrugell i Llafranc i 
Calella. Ens hem presentat a la Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes 
destinades a la mobilitat quotidiana. En aquest cas, s'ha de justificar que l'objectiu és 
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la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, que el projecte s'emmarca en estudis 
estratègics vigents i que es porta a terme en àrees funcionals urbanes. Per això el 
projecte s'ha basat en dades obtingudes en el pla de mobilitat generada del Poum 
(Lavola 2013), i en el Pla director de la bici (Aimsl 2018), entre d'altres.  
  
Es tracta d'una pista bici segregada, en la major part del seu recorregut, de 2,543 km i 
paral·lela a la vorera bici actual situada al costat de l'autovia. 
  
Data execució: any 2020 
Cost total projecte: 610.495,01€ 
Cost total subvencionable: 502.227,30€ 
Import sol·licitud: 251.113,65 
 
3. Projectes ocupacionals. Informe. 
 
L’Ipep col·laborarà, juntament amb altres administracions locals, a nivell tècnic i 
econòmic amb el Consell Comarcal del Baix Empordà a través d’un conveni per al 
desenvolupament d’un projecte comarcal subvencionat anomenat “SOM 
SINGULARS” que dóna continuïtat al projecte Joves per l’Ocupació, en el que hem 
col·laborat en els darrers anys, amb bons resultats en quant a inserció dels joves.  
 
El programa es dirigeix a 80 joves entre 16 i 29 anys, amb o sense el graduat en  
ESO, amb pocs recursos i un nivell de competències bàsiques. Té una durada de 12 
mesos, de desembre a desembre i consta de diferents fases:  
 

1. Itinerari Individual  per a cada alumne que permeti treballar els aspectes 
formatius i laborals més adequats a les seves necessitats i fixar objectius. 

 
2. Formació professionalitzadora, més adient segons el perfil de cada jove:  

• Atenció al client  
• Auxiliar de magatzem  
• Ajudant de cuina/a  
• Ajudant de cambrer/a  
 

- Els grups seran de 20 joves i tindran una durada de 150 hores. 
 

3. Formació pràctica:  
La formació professionalitzadora inclourà 50 hores de pràctiques en empresa. 
 

4. Inserció laboral o retorn al sistema educatiu 
 
A Palafrugell s’impartirà un mòdul formatiu complert de 150 hores d’atenció al client. 
 
 
 
4. Nadal a Palafrugell. Pista de gel i accions de d inamització comercial. Informe 
 

Campanya: “Nadal a Palafrugell. Aquí ho trobaràs to t” 
22, 23 i 24 de desembre 

 
Després d’haver escoltat les demandes dels comerciants que han participant activament al 
Pla d’acció comercial, l’IPEP ha creat la campanya comercial de Nadal a Palafrugell “Aquí, 
ho trobaràs tot”. 
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Aquest any es farà un esforç addicional els dies 22, 23 i 24 de desembre, oferint tot un 
programa especial a l’entorn del comerç, perquè els habitants i visitants es quedin a 
Palafrugell a comprar. 
 
La campanya consta de 3 parts:  
 
1. Horari d’obertura ampliada: 
Els dies 22, 23 i 24 de desembre, els comerços obriran fins a les 14h i  tornaran a obrir 
a partir de les 16h.  
 
2. Activitats de dinamització: 
Durant els 3 dies que dura la campanya al carrer hi passaran coses. Volem que la 
mainada estigui entretinguda mentre els pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes fan les 
compres de Nadal: jocs tradicionals, tallers, gimcanes... 
 
3. Vals descompte 
Comprant del 14 al 24 de desembre als comerços adherits a la campanya, es podran 
aconseguir vals descompte de 5€ per bescanviar a d’altres establiments o a 
restaurants participants els dies 22, 23 i 24 de desembre. Hi ha 82 comerços, 
restaurants i parades del mercat adherits a la camp anya.  
 
 
Pista de gel  
 
I com ja és habitual, però no menys important, del 14 de desembre al 6 de gener, 
arriba la catorzena edició de la Pista de Gel, amb tot un reguitzell d’activitat al seu 
voltant com el tradicional concert dels Rock’nRoll Brothers per Nadal, més música amb 
els grups Ideal i Festucs, teatre en anglès, màgia... una vintena d’activitats familiars 
que complementen l’estona de venir a patinar a la Pista de gel. 
 
Tot pensat per gaudir d’aquestes festes amb família a Palafrugell perquè “Aquí, ho 
trobaràs tot!” 
 
Establiments adherits campanya Aquí ho trobaràs tot! 
 
Moda i complements AURORA HOME 
 BELLA BOUTIQUE 
 BOTIGA TERESA 
 BOUTIQUE ROMI 
 CALÇATS COMAS 
 CALÇATS XICS 
 ELENY 2018 
 ESPORTS MOY 
 INTERSPORTS SPORTS 77 
 ÍNTIMA DALFÓ 
 ISSET 
 ITALIAN FACTORY 
 KIDSTXALLA 
 LA CASA DELS PANTALONS 
 LIPSTICK  
 LIPSTICK WOMAN 
 LIPSTICK YOUNG 
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 MOSKITO BLUE 
 NAP-BUF 
 NATALIA  
 NATÀLIA FASHION MAN & BOY 
 PASSIÓ 
 PUPSI JEANS 
 15 ANYS 
 ROCAS CALÇATS I COMPLEMENTS 
 ROSE & FUN 
 SABATERIA CAMA 
 STUDIO 17 
 TAKALÚ 
 VERSUS 
  
Salut i Bellesa ESTÈTICA LOREA 
 FARMÀCIA I ÒPTICA CAMP D'EN PRATS 
 FARMÀCIA ROURA 
 FARMÀCIA SUÑER 

 
LA PERRUQUERIA DEL CARRER 
ESTRET 

 PARAFARMÀCIA QUES 
 PERFUMERIA FRIGOLÉ 
 PERFUMERIA ROSA 
 PERFUMERIA THEICA 
 PERRUQUERIA ESOS PELOS 
 ÚNICA ESTILISTES 
 VITASSANA 
  
Gastronomia BAR RESTAURANT GRETEL 

 
BAR RESTAURANT GRETEL CAN 
MARIO 

 CENTRE FRATERNAL 
 PASTISSERIA GIRBAL 
 PASTISSERIA SERRA 
 RESTAURANT CAN FINA -1704- 
 RESTAURANT EL CARRERÓ 
 RESTAURANT LES PALMERES 
 ROMAN'S CAKES 
 TOCINERIA MARIO 
  
El Mercat EL REBOST DE CA L'ARTIGAS 
 FRUITERIA ÀLEX 
 FRUITES PAEZ 
 AL TEU GUST 
 CARNISSERIA JORDI 
 CARNISSERIA RAMOS - GÓMEZ 
 FORMATGERIA - XARCUTERIA ROSER 
 3 POLLETS 
 XARCUTERIA - FORMATGERIA MARI 
 PEIXOS MARC 
 PEIXOS MIELGO 
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 PEIXOS SES FORMIGUES 
  
Joguines i puericultura BB BABY SHOP 
 EL BRESSOL 
 FESTIVALIA 
 HEROIS I PRINCESES 
  
Tecnologia MECA CENTRE 
 TOT-AUTO 
  
Llar AIXÒ FLORS 
 BANY 
 CASELLAS INTERIORS 
 CORBÍ ELECTRODOMÈSTICS 
 CUINES PALAFRUGELL 
 ELECTRODOMÈSTICS JORDI 
 EL RACÓ DE LA LLAR 
 FERRETERIA PLAJA 
  
Papereria, llibreria i 
premsa LLIBRERIA MEDITERRÀNIA 
 PALÉ PAPER 
 PICKING PACK 
 
 
 
5. Cap d’any a Palafrugell. Informe 
 
Per segon any consecutiu, les àrees de Promoció Econòmica i Cultura acorden 
encarregar una imatge conjunta per promoure la nit de cap d’any a Palafrugell. 
  
D’una banda, des de Cultura s’organitza una sessió amb el dj palafrugellenc Karloss 
Selektah a partir de les 23.30 h a la Plaça del Priorat de Santa Anna des d’on es 
seguiran les campanades de mitjanit en directe i s’oferirà raïm als assistents. La sessió 
durarà fins la 01.30 h aproximadament. 
 
Des de l’IPEP, per tercer any es convoca els locals de nit del municipi a fer una 
campanya de promoció conjunta. Se’ls ofereix el següent: 

- Aparèixer en 200 cartells i 4.000 flyers que es distribueixen pels establiments i 
punts d’informació de Palafrugell des de principis de desembre. 

- Aparèixer en suport mupis i 2x1 del municipi. 
- Campanya de comunicació amb falques a ràdio Palafrugell, ràdio Capital, i els 

40 principals Girona durant 3 setmanes. 
- Campanya de comunicació a les xarxes socials de Turisme de Palafrugell. 
- Bus gratuït a disposició dels seus clients per desplaçar-se d’un local a l’altre. 

 
A contrapartida, els locals que hi volen participar han de fer una aportació de 50 € 
cadascun. 
 
Nou locals participen a la campanya d’enguany (1 més que els dos anys passats): Sol 
de Nit, Metro, Candela, la Industrial, l’Occità, Daltònic, Harold’s, Funky Pizza i Can 
Fina. 
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L’autobús gratuït inicia el servei a les 00.30h a la parada i el finalitza a les 06.00h, fent 
6 parades a cada volta, amb una durada aproximada de 15 minuts. 
 
A les 7.00 h s’ofereix el servei d’un altre bus gratuït per anar des de la parada de bus 
de la Plaça Pou d’en Bonet i a les 7.10h des del Camp d’en Prats per pujar fins al Cap 
de Sant Sebastià per donar la benvinguda al primer sol de l’any. Després de les 
sardanes i xocolata desfeta s’ofereix el servei de bus de tornada a Palafrugell. 
 
Despeses: 
 
Assumeix àrea de cultura: 
 
CONCEPTE PROVEÏDOR PREU IVA 
Disseny imatge Cristian Quiñones 363 € 
Impressió 200 cartells i 
4.000 flyers 

Picking pack 326 € 

TOTAL  689 € 
 
Assumeix IPEP: 
 
CONCEPTE PROVEÏDOR PREU IVA 
Repartiment material Miquel 170 € 
Anuncis a facebook Facebook ads 40 € 
Impressió i col·locació 2x1 Impacte rètols 82,88 € 
Servei bus nit entre locals Sarfa moventis 440 € 
TOTAL  732,88 € 
 
Assumit amb aportació locals (9 x 50€ = 450 €) 
 
CONCEPTE PROVEÏDOR PREU IVA 
Falques ràdio capital Ràdio capital 100 € 
Falques 40 principals 
Girona 

Ràdio España de 
Barcelona SA 

363 € 

TOTAL  463 € 
 
 
6. La Garoinada 2019. Informe 
 
La Garoinada 2019 tindrà lloc de l’11 de gener al 31 de març, ampliant la campanya 
una setmana respecte l’any anterior quan queia la setmana santa molt a prop. Aquest 
any setmana santa cau a mitjans d’abril i això ens permet ampliar la campanya fins a 
l’últim dia de la veda. 
 
 
En aquesta 28a edició hi participen 10 restaurants del municipi: L’Arc, La Xicra, Xadó, 
El Balcó de Calella, El Far, Bellacosta, Llevant, La Llagosta, Llafranc i Terrassa 
Terramar. No repeteixen el Centre Fraternal, el Tamariu i el Jani i, en canvi, s’hi 
afegeix el Bellacosta i torna a participar el Llevant que l’any passat tenia tancat per 
obres. 
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Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un primer 
plat a triar entre un platillo amb escarxofes o bé un plat alternatiu diferent en cada 
restaurant,  unes postres de poma i cafè. Aquests menús aniran maridats amb vins del 
celler Espelt. El preu del menú variarà entre 38€ i 45€, depenent de l‘establiment. 
 
 
Els paquets de cap de setmana es continuen oferint els mateixos que en edicions 
anteriors: el paquet prèmiu (115€), cap de setmana (85€) i menú més excursió en 
vaixell (67€). 
 
Pel que fa a la comunicació, continuarem amb les falques a RAC1 (on també 
sortejarem menús i caps de setmana entre els oients), falques a Flaixbac que ja vam 
iniciar l’any passat i com a novetat, l’ alternativa a la Xarxa Ràdio (que ha tancat) 
podria ser el mitjà digital El Nacional. A més de les falques a TV Costa Brava, Ràdio 
Palafrugell, insercions a la revista de Palafrugell, el Punt Avui, i el diari de Girona. Tots 
aquests mitjans són a càrrec del conveni que té signat l’Ajuntament. 
 
El cartell d’aquest any és obra de la calellenca Serena Sacs i el material que editarem 
és l’habitual: cartell, receptari, postals amb les dades dels restaurants, postals 
genèriques en idiomes (francès i anglès). 
 
Val a dir, que la impremta que s’encarregarà d’editar el material serà la impremta 
Agustí, canviant respecte els anys anteriors la impremta Palafrugell. Aquesta decisió 
s’ha pres després de sol·licitar tres pressupostos a tres empreses locals (entre elles la 
impremta Palafrugell) i triar-ne el més econòmic. 
 
 
 
 
 
7. Conveni d’adhesió a la Garoinada CBVH 2019. Apro vació 
 
Palafrugell, gener de 2019 

 

 

REUNITS 

 
D’una part, l’Il·lm. senyor Josep Piferrer Puig amb DNI 77999258W, president de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, amb CIF P1700054H en conformitat 
amb l’article 7A dels estatut de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
I de l’altra el senyor Jordi Mias Borrell amb NIF 40330890E que actua en nom i 

representació de l’empresa Costa Brava Verd Hotels, SCCL amb CIF F17652496, 

segons  acredita mitjançant escriptura d’apoderament suficient atorgada el dia 9 de maig 

de 2017, davant el Notari de Palafrugell, el senyor/a Enrique Jaime Ventura, amb el 

protocol número 454, i domicili a efectes de notificacions al Carrer del Turisme número 

1 de Vall-llobrega. 
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Ambdues parts, tot reconeixent-se capacitat legal suficient per a atorgar aquest acte i 
perquè així en resti constància en aquest conveni d’adhesió  
 
 

MANIFESTEN 
 

 
I.- Que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (d’ara endavant 
IPEP) és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de 
Palafrugell, amb la finalitat promoure l’activitat turística i cultural del municipi, d’acord 
amb allò que preveu l’article 25, lletra h) i m) de la Lle 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i els articles  27.3, 66. b) i 68 de la Llei 13/2002 de 21 de 
juny de Turisme de Catalunya. 
 
II.- Que l’IPEP, entre d’altres, té com a objectius específics la promoció d’activitats 
econòmiques en l’àmbit de l’empresa i concretament la promoció turística, d’acord amb 
l’article 5 apartat a) dels seus Estatuts.  
 
En la consecució d’aquestes finalitats organitza anualment, des de l’any 1992, un acte 
d’interès general amb la finalitat de desestacionalitzar el turisme a Palafrugell, sota el 
nom “La Garoinada”, que capta visitants fora de la temporada estival, on es coordinen 
diferents activitats entre els hotels i restaurants del municipi, que té coma eix 
vertebrador la garoina. 
 
III.- Que la societat cooperativa Costa Brava Verd Hotels, SCCL (d’ara endavant 
CBVH) d’hotels familiars de 1 a 5 estrelles propietat dels mateixos socis de l’entitat, 
disposa d’un portal web dedicat a la promoció i a la  comercialització de les places dels 
establiments socis de l’entitat, alguns d’aquests situats al terme municipal de 
Palafrugell, a la comarca del "Baix Empordà" província de Girona. 
 
IV.- Que és voluntat de CBVH donar suport i adherir-se a la campanya de “La 
Garoinada” organitzada per l’IPEP i amb aquesta finalitat  convenen en formalitzar el 
present CONVENI D’ADHESIÓ que es subjectarà a les següents:
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CLÀUSULES 
 
 

Primera. Objecte 
 
El present conveni és definir i establir els termes i condicions per l’adhesió a la 
campanya “La Garoinada” de Costa Brava Verd Hotels; SCCL, per tal de potenciar i 
recolzar l’assoliment dels objectius i finalitats de l’IPEP.  
 
Segona. Compromisos per l’adhesió 
 
Per fer efectiu aquest compromís d’adhesió el CBVH es compromet a: 
 
a) Inserir un enllaç bidireccional entre el portal de reserves ubicat a la web 
https://www.costabravaverdhotels.com/ amb la pagina institucional de l’IPEP 
http://visitpalafrugell.cat/gastronomia/. 
 
b) Comercialitzar a través del seu portal de reserves, els paquets turístics dissenyats 
especialment per l’IPEP per la campanya “La Garoinada” de l’any 2019,  de l’11 de gener 
al 31 de març de 2019, amb les següents condicions:  
 
CAP DE SETMANA 
Hotel  3*: Preu per persona en habitació individual 100€ (IVA inclòs)  
Hotel  3*: Preu per persona en habitació doble 85€ (IVA inclòs)  
Hotel  4*: Preu per persona en habitació individual 155€ (IVA inclòs)  
Hotel  4*: Preu per persona en habitació doble 124€ (IVA inclòs)  
 
Inclou: 
Obsequi Garoinada: entrades instal·lacions culturals municipals, val de descompte 
botiga de Vins i Licors Grau. 
 
Menú Garoinada: consistent en un entrant de garoines, un primer plat a triar entre 
platillo amb carxofes o bé un plat alternatiu segons  cada restaurant,  unes postres de 
poma, vi i cafè. 
 
GAROINDA PREMIUM  
Hotel  3*: Preu per persona en habitació individual 130€ (IVA inclòs)  
Hotel  3*: Preu per persona en habitació doble 115€ (IVA inclòs) 
Hotel  4*: Preu per persona en habitació individual 186€ (IVA inclòs)  
Hotel  4*: Preu per persona en habitació doble 155€ (IVA inclòs) 
 
Inclou: 
Obsequi Garoinada: entrades instal·lacions culturals municipals, val de descompte 
botiga de Vins i Licors Grau, obsequi per habitació d’una ampolla de vi del celler 
patrocinador i una excursió en vaixell. 
 
Menú Garoinada: consistent en un entrant de garoines, un primer plat a triar entre 
platillo amb carxofes o bé un plat alternatiu segons  cada restaurant,  unes postres de 
poma, vi i cafè. 
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c) Abonar per cada reserva de paquet formalitzada, l’import corresponent als preus 
públics aprovats per la Junta de govern de 13 de desembre de 2016 de l’IPEP, per la 
campanya 2019, en concepte de gestió del paquet: 
 
Cap de setmana prèmium en hotel de 3 estrelles: 8 € (iva inclòs) 
Cap de setmana prèmium en hotel de 4 estrelles: 9 € (iva inclòs) 
Cap de setmana en hotel de 3 i 4 estrelles: 5€ (iva inclòs) 
 
 
Tercera. Vigència 
 
La vigència d'aquesta adhesió s’estableix per la campanya 2019.  
 
Quarta. Causes i formes d’extinció 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes del present conveni, per una 
de les parts, facultarà a l’altra per rescindir-lo. 
 
Cinquena. Règim jurídic i publicació del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. 
 
Aquest acord de col·laboració en activitats d’interès general no ha d’interpretar-se de 
cap manera com a constitutiu de societat o associació entre les parts, sinó que 
cadascuna assumeix el compliment dels seus compromisos, sense que els acords 
assolits amb tercers vinculin a l’altra part. 
 
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret 
d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància que 
s’autoritza a l’Ajuntament a fer públic el contingut d’aquest conveni d’adhesió i de les 
dades personals de l’empresa i representants que hi consten als efectes d’informació 
pública. 
 
El present conveni serà objecte de publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 
 
Sisena.- Jurisdicció competent 
 
En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni, 
ambdues parts acorden realitzar esforços, de cara a la solució amistosa del conflicte, 
amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa, si 
persistís el desacord. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en lloc i data 
que s’assenyalen, amb dos exemplars i a un sol efecte. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
8. Àmbit del mercat diari de Palafrugell. Aprovació  
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Narcís Ferrer i Ferrer, Tècnic de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell, 
informa: 
 
La LLei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires en el seu article 15.3 
estableix que: 
 La venda de mercaderies i la prestació de serveis mitjançant estructures o parades 
desmuntables o vehicles botiga en espais de titularitat pública es poden dur a terme 
d'acord amb les modalitats següents: 
a) A l'entorn de mercats fixos, en determinats llocs annexos, mitjançant instal·lacions 
desmuntables. 
[ b, c, d, …] 
 
Segons aquest article les parades del mercat diari ubicades a l’exterior podrien ser 
considerades com a venda no sedentària subjectes al règim de llicències amb un 
màxim de 4 anys, en comptes de concessions a 15 anys com la resta de parades, i per 
tant haurien de tenir un règim diferent a les parades situades a l’interior els edificis, i 
assimilar-se a la resta de venda no sedentària exercida en el municipi. 
 
Tot seguit fonamento les raons per les quals considero que aquestes parades exteriors 
caldria regular-les i gestionar-les de la mateixa forma que les parades interiors: 
 
Atès que el mercat municipal d’abastament de Palafrugell, amb servei diari, està 
format per parades ubicades en 3 espais diferents atenent a la tipologia de productes:  
 

- edifici per a la carn i altre tipus de productes, 
- edifici per al de peix,  
- carrer de Pi i Margall, entre Plaça Nova i carrer de les Tarongetes, i els porxos 

del mercat per als productes principalment de la terra (fruita, verdura, plantes, 
herboritzaria...) 

 
Atès que, tot i que les parades estan distribuïdes en diferents espais, la seva gestió i el 
seu servei és conjunt; no es podrien considerar com a mercats independents ja que els 
seus productes i serveis es complementen, oferint una provisió de queviures bàsica i 
complerta per a l’alimentació i d’utilitat pública. 
 
Atès que el seu tret distintiu respecte d’altres mercats de Palafrugell és el seu servei 
públic d’abastament, amb una oferta diària al llarg de tot l’any. 
 
Atès que la ubicació de les parades exteriors podria confondre, fent que aquestes 
fossin considerades com a un mercat no sedentari independent de la resta de parades 
situades dins dels edificis. 
 
Atès que les parades situades a l’exterior presenten els següents trets que l’engloba  
dins el mateix mercat que la resta de parades cobertes: 
 
- Els productes de la terra del mercat exterior ofereixen un producte necessari per a 
l’abastament diari que no trobem en els altres espais. 
 
- La tipologia de productes de cadascun dels 3 espais és diferent, es complementen 
per oferir una alimentació diversificada i complerta. 
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- L’Associació del Mercat diari de Palafrugell està constituïda pel conjunt del mercat, 
les parades dels espais interior i exterior.  
 
- Els dies, horaris, ritmes en general, campanyes, imatge corporativa... és comú per als 
tres espais del mercat. 
 
- El mercat exterior disposa d’instal·lacions fixes com : 

- Un magatzem per a les estructures de les parades. 
- 10 torretes hidràuliques amb servei per a dues parades cada torreta amb els 
següents instal·lacions cadascuna:  

- 2 X 4 endolls 230V 
- 2 x comunicador RJ45 de veu i dades. 

- Enllumenat i endolls en els porxos del mercat per al servei de les parades. 
 

Es proposa: 

Primer.- Aprovar la unitat  del mercat municipal diari d’abastament format per les 
parades ubicades en els edificis del mercat de la carn i del peix, en el carrer de Pi i 
Margall, entre Plaça Nova i Tarongeta, i en els porxos del mercat. 
 
Segon.- Aprovar la regulació del mercat diari municipal de Palafrugell mitjançant un 
reglament  conjunt per a totes les parades del mercat diari, i de forma independent de 
la regulació de la venda no sedentària del municipi. 
 
La senyora Margarita Mauri demana quina opinió tenen els operadors del mercat 
referent a aquesta regulació. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que la llicència a 15 anys és un atractiu a l’hora de fer 
inversió. 
 
El Sr. Narcís Ferrer explica que la situació de Palafrugell és única ja que és un dels 
pocs municipis que tenen mercat diari al carrer i que el funcionament ordinari és 
exactament igual que les altres a l’interior dels edificis. 
 
La Sra. Anna Aguiló pregunta si hi ha voluntat de deixar algunes parades amb la 
finalització de les concessions del mercat. 
 
El Sr. Narcís Ferrer li comenta que possiblement algunes parades sí, per jubilació. 
 
El Sr. Jordi Rubau demana que membres de la Junta del mercat siguin presents a la 
redacció del reglament. 
 
El Sr. Albert Gómez explica que és important la participació d’aquest col·lectiu per a la 
redacció del regalment. 
 
S’aprova aquest punt de l’ordre del dia amb els vots a favor de tots els assistents 
excepte l’abstenció de la senyora Margarita Mauri. 
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9. Precs i preguntes 
 
El Sr. Roglans demana com està l’associació de polígons industrials i demana per les 
obres realitzades en aquella zona i la fibra òptica. 
 
El Sr. Albert Gómez li contesta que actualment hi ha una proposta d’estatuts i que 
s’està a un pas de constituir la nova associació. Està prevista una reunió amb la policia 
local per parlar del que ha implicat les obres d’aquella zona. Referent a la fibra òptica 
explica que està complicat perquè costa trobar operadors. Ha d’haver-hi una empresa 
que ho porti i explotar-ho i de moment els grans operadors no estan interessats. 
Miraran de contactar amb empreses mitjanes per veure si els hi pot interessar. 
 
Sr. Xavier Gómez demana com està anant el projecte Palafrugell industrial. 
 
Sr. Albert Gómez explica que hi ha 3 operadors interessats en instal·lar-s’hi i que 
també està pendent de refer el web per afegir Begur i aclareix que aquest cost 
l’assumirà l’Ajuntament de Begur. 
 
La Sra. Margarita Matas pregunta quina posició pren l’IPEP davant els projectes 
d’urbanització de la zona, de quin model es vol ser i si, com a entitat municipal, ens 
pertoca opinar. 
 
Sr. Albert Gómez explica que com a IPEP, si es vol fer alguna opinió, caldria aprovar-
la per Junta i que possiblement hi hagi opinions molt diferents, per tant, tenir un 
posicionament en certs temes és complicat. Com a IPEP, participar a processos 
participatius és difícil, ja que és complicat tenir la mateixa opinió tots els membres. 
Potser és més lògic defensar els interessos com a associacions, per exemple, 
l’associació de polígons industrials defensi una opinió. 
 
La Sra. Anna Aguiló comenta que abans de posicionar-se caldria fer una sessió 
informativa per tal de tenir tota la informació. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i vint minuts. 
 
 
PALAFRUGELL,  11 de desembre de 2018 
 
 
EL PRESIDENT, 
 


