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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 
12 DE FEBRER DE 2019 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sr. Joaquim Vencells Serra 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Ernest Roglans Corredor 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda 
Sr. Jordi Rubau Andújar 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 12 de febrer de 2019 quan són les dinou hores i 
trenta minuts 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, la Sra. Glòria Tamayo i el Sr. Xavier Gómez, excusen la seva 
assistència.  
 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Albert Gómez comenta el punt número tres de l’ordre del dia de la reunió 
anterior i explica que a la reunió de junta de portaveus no es va arribar a un acord i 
s’esperarà al nou equip de govern per la cobertura de la vacant de gerent de l’lPEP. 
 
 

2. Memòria 2018. Informe. 
 
S’entrega físicament i es penja al web www.ipep.cat. 
 
 

3. Pressupost/destí recursos IEET pel pla d’actuaci ons de l’ATP. Informe.  
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Propostes aprovades pel Pla d’accions amb els ingressos de l’Impost sobre les 
Estades en Establiments Turístics pel 2019. 
 
Aquestes propostes han estat acordades amb l’Associació Turística de Palafrugell, de 
la qual formen part 21 establiments d’allotjament (15 hotels, 3 càmpings, 1 hostal i 2 
agències immobiliàries) en dues reunions: 
  
- Reunió dia 31/10/2018: amb 11 assistents 
- Reunió dia 20/12/2018: amb 15 assistents 
 
                         Pressupost provisional 
 
Infraestructures: 
 

- Nou quiosc d’informació per Llafranc             21.600 € 
 
Després d’11 anys de la seva adquisició i de recents problemes de goteres i de 
tancaments, es decideix substituir el quiosc d’informació turística de Llafranc per un de 
nou, amb una estètica renovada i que inclogui lavabo per la persona que hi treballi. 
 

- Vinilació i adequació espai per quiosc               1.000 € 
 
Aquest és el cost per la vinilació de l’exterior del quiosc amb imatges del municipi. 
 

- Julivia                     7.000 €  
 
Després de 5 anys de servei durant els mesos d’estiu, el julivia bus s’ha consolidat 
com un mitjà de transport alternatiu que s’utilitza tant com a eina turística per descobrir 
el municipi com per mitjà per desplaçar-se entre certs punts del municipi on no hi 
arriba cap altre mitjà de transport públic. L’import destinat al julivia per aquest any és 
inferior als anterior perquè ja s’ha pagat el cànon per adquisició de la concessió del 
bus. Així, aquests 7.000 € es destinen a l’edició del material i la seva difusió, material 
de marxandatge i a l’encàrrec i producció d’una audioguia.  
 

- Palafrugell+                     3.000 € 
 
Com convingut al conveni per aquest projecte, s’hi destinen 12.500 € anuals per 
invertir en millores i comunicació del projecte, repartits de la següent manera: l’IPEP 
3.000 €, l’àrea de Cultura 3.000 €, la Fundació bancària la Caixa – Jardins de Cap 
Roig 3.500 €, la Fundació Josep Pla 1.000 €, la Fundació Vila Casas 1.000 € i el 
Museu del Suro 1.000 €.  
 

- Vies braves                     6.050 € 
 
Se segueix fent l’aportació per formar part de la xarxa Vies Braves i gaudir dels 
avantatges que això comporta: visibilitat, activitats dinamitzadores, accions 
comunicatives, etc. 
 

- Dispositius wifi control fluxos cap de setmana havaneres a Calella          2.178 € 
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Per tenir una xifra aproximada sobre el flux real de gent que mou la cantada 
d’havaneres de Calella cada primer cap de setmana de juliol, i per fer una primera 
inversió en sistemes d’intel·ligència turística, es decideix contractar aquest servei.  
 
Esdeveniments: 
 

- Flors i Violes                 30.000 € 
 
En la seva 10a edició i després de ser estès als nuclis de platja l’any passat, enguany 
es destinaran 30.000 € per aquest festival que mobilitza i implica gran part de la 
població. 

 
Promoció: 
 

- Promoció Garoinada al sud de França               2.800 € 
 
Se segueix apostant per fer campanya de la Garoinada a tres emissores de ràdio del 
Sud de França, amb l’apadrinament de programes i regalant 5 paquets cap de 
setmana entre els auditors. 
 

- Acolliment viatges de premsa i familiarització Patronat / ACT            1.000 € 
 
Es reserva aquest import per finançar les despeses d’eventuals àpats, nits 
d’allotjament i guiatges per a viatges de premsa i familiarització que es reben al llarg 
de l’any. 
 

- Afiliació ACT                200 € 
 
Aquesta afiliació permet formar part dels programes de l’Agència Catalana de Turisme, 
tenir accés a informació sobre intel·ligència de mercat, suport a la comercialització i 
visibilitat. 
  

- Afiliació segell “Pobles amb encant”             400 € 
 
El març de 2018, després d’haver presentat un dossier en el qual s’acreditava que es 
compleix amb els requisits exigits, l’Agència Catalana de Turisme va concedir el segell 
de Poble amb encant a Calella de Palafrugell. Aquesta afiliació ens permet participar a 
accions promocionals especialitzades, aparèixer en publicacions específiques i 
visibilitat en canals de promoció online. 
 

- Afiliació Patronat CB - club cultura i identitat           485 € 
 
Formar part del club cultura i identitat ens permet fer difusió del municipi com a destí 
cultural, amb el Palafrugell+ com a principal eina, cosa que ens permet representar els 
espais culturals municipi. Participem a sessions de networking per crear sinèrgies amb 
empreses privades, i al festival cultural que SOM Cultura que té lloc el mes de 
novembre entre d’altres. 
 

- Afiliació Patronat CB – club enogastronomia                  400 € 
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Similar al club cultura però enfocat a l’àmbit de la gastronomia, és una eina més per 
difondre les dues campanyes gastronòmiques que se celebren a Palafrugell. 
 

- Plataforma enviament puntual mailing bbdd                  500 € 
 
Bimensualment s’envia un butlletí a més de 6.000 contactes principalment del mercat 
català per informar-los dels esdeveniments que se celebren al nostre municipi.  

 
- Captació turisme holandès – sector càmpings              6.000 € 

 
A la darrera reunió amb l’ATP es fan tres propostes per incidir en el mercat holandès, 
on fins ara no s’hi ha fet cap acció promocional, i destacar el sector càmpings ja que 
l’holandès en general és un gran consumidor d’aquest tipus d’allotjament que, a més, 
tendeix a fer gran despesa en restaurants. Es decideix fer les següents accions: 
 
1) Inserció a la newsletter del mes de febrer de la plataforma ANWB + landing page 
sobre el destí amb un destacat per cadascun dels 4 càmpings del municipi a la pàgina 
web de l’ANWB durant el mes de febrer. ANWB seria com un RACC holandès, amb 
38.000 famílies subscrites a la seva newsletter. Cost: 1.850 € + IVA 
 
2) Inserció al newsletter del mes de gener d’ACSI (especialista en càmpings, promotor 
targeta de descomptes en càmpings), que arriba a 600.000 holandesos mensualment. 
Cost: 2.045 € + IVA 
 
3) Participació al Travel Presentation organitzat per Baltus Communications a Utrecht 
el proper mes d’octubre per disposar d’una taula de treball on reunir-se amb 
representants dels principals mitjans de premsa del sector turístic del país per 
presentar-los el destí i, eventualment, convidar-los a un viatge de premsa perquè creïn 
i publiquin continguts als seus mitjans. Cost participació: 895 € + IVA + despeses 
desplaçament 
 

- Activitat escollida ATP: captació turisme nòrdic              2.000 € 
 
L’ATP proposa convidar algun instagramer o bloger dels països nòrdics perquè creï i 
publiqui continguts sobre el nostre destí i així captar més visitants d’aquesta zona 
d’Europa, que solen viatjar fora de temporada alta i són considerats bons clients. 
Des de l’IPEP estem negociant amb el Patronat de Turisme Costa Brava l’extensió 
d’un blogtrip enfocat a tema wellness al qual participaran 5 bloguers de Suècia, 
Noruega, Finlàndia i Dinamarca. La idea és escollir a les dues participants més potents 
i convidar-les a, un cop acabat el programa organitzat pel Patronat, visitar en nostre 
municipi dos dies. 
 

- Altres accions promocionals                 3.000 € 
 
Al llarg de l’any ens arriben propostes que des de l’IPEP transmetem a l’ATP perquè 
en valorin el seu interès. Guardem aquesta partida econòmica per invertir en aquestes 
altres accions promocionals que puguin sorgir. 
 
 
 

4. Atorgament de les subvencions activitats econòmi ques locals 2018. 
Informe.  
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Proposta 
 
Relació de fets  
 
Per mitjà d’acord de junta de govern local de 22/02/2018, es va aprovar la 
convocatòria de subvencions per activitats econòmiques locals per tal de realitzar 
inversions de millora de la imatge exterior, reforma dels establiments comercials i/o 
activitats econòmiques, foment de l’emprenedoria, millora de l’estalvi energètic, foment 
de la innovació i la competitivitat i millora de les infraestructures exteriors dels 
establiments amb façana al Passeig Cípsela de Llafranc; d’acord amb les bases 
aprovades a tal efecte. 
 
La convocatòria es regeix per les bases generals per a la concessió i justificació de 
subvencions per l’any 2018  publicades al BOP nº 44 de data 02 de març de 2018. 
 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat un total de 19 
empreses. La mesa de valoració es va reunir i va procedir a la valoració de les 
sol·licituds d’acord amb els criteris aprovats en la convocatòria.  
 
De l’acta realitzada per la mesa es dedueix la valoració de les sol·licituds presentades. 
 
Vist l’informe emès pel gerent de l’Institut de Promoció Econòmica de data 29 de gener 
de 2019  on es proposa la concessió de la subvenció per activitats econòmiques locals 
a 15 empreses, d’un total de 19 empreses presentades. 
 
Les sol·licituds presentades compleixen els requisits establerts a la convocatòria, 
excepte els següents, que són excloses per no complir-los: 
 

DNI/CIF Empresa/Establiment capítol   

40321016S 

Carlos Biosca Fortes 

 Capítol II i V 

 

 

 
No és reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques i no arriba al 
mínim d’inversió per al capítol V 
 

DNI/CIF Empresa/Establiment capítol   

B66418740 

Far Mas Nomo, SL 

 Capítol VI  

39375433P Joan Armengol Pujol Capítol II  

X9625478R 

Louis Albert Van der 

Feltz Capítol III  

 
No han entregat la documentació requerida dins el termini legal establert. 
 
 
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). 
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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 les subvencions per inversions a empreses i 
activitats econòmiques locals, en quanties i capítols que es detallen a continuació :  
 
DNI/CIF Empresa/Establiment capítol   

40524108V Gregoria Angeles Amador III 1.179 

B17967779 DR Giscom SL I 2.000 

40530868S Carles Reig Carrasco II 2.000 

A08094450 Sant Roc SA V 2.000 

40521600Q Susanna Negra Suriñach VI 621 

B55299176 Aurisol centre auditiu SL II 2.000 

A17020256 Hotel Terramar Llafranc SA IV 2.000 

B17628454 M.Cama-Liege SL VI 2.000 

40510149L Miquel Lloveras Saballs I 513 

B17480765 Sports 77 SL V 1.082 

B17734062 Arbe Serveis de Telecomunicacions SL II 2.000 

40532317S Xavier Gomez Meier I i IV 2.000 

B17386699 Hotel Llevant SL II 2.000 

41528388W Daniella Artigas Castillo II 1678 

J55217053 DK8 Assessors SC V 2.000 

 
TOTAL              25.073€ 
 
SEGON.-  Desestimar la concessió de subvencions als següents interessats: 
 
DNI/CIF Empresa/Establiment Motiu  

40321016S 
Carlos Biosca Fortes 

 

No és reforma dels establiments 
comercials i/o activitats econòmiques i no 
arriba al mínim d’inversió per al capítol V 
 

 
 

B66418740 
Far Mas Nomo S.L 

 

No han entregat la documentació 
requerida dins el termini legal establert. 
  

39375433P Joan Armengol Pujol 

No han entregat la documentació 
requerida dins el termini legal establert. 
  

X9625478R Louis Albert Van der Feltz 
No han entregat la documentació 
requerida dins el termini legal establert.  
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TERCER.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec a la partida pressupostària 
següent 32.4300.77001 “Subvencions activitats econòmiques” del Pressupost de 
Despeses de l’Ajuntament, per import de 25.073 € 
  
QUART.- Notificar el present acord als interessats, a l’ Institut de Promoció Econòmica 
i al departament de comptabilitat pels seus efectes oportuns. 
 
 
 

5. Bases subvencions activitats econòmiques a empre ses locals 2019. 
Informe.   

1. Objecte de la subvenció 
 
És objecte de la convocatòria l’atorgament de subvencions per a les següents accions 
realitzades al municipi de Palafrugell: 
 
Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques: 

L’objectiu és incentivar la renovació de la imatge exterior de qualsevol activitat 
econòmica del municipi: 

• Renovació de la imatge exterior de l’establiment/activitat econòmica: rètols, 
manteniment façana, entrada de portes obertes, finestres, aparadors, etc... 

• Millores en les terrasses amb ocupació de la via pública: mobiliari de terrassa, 
vetlladores (para-sols) i tancaments. 

• Millora de la il·luminació exterior. 

• Supressió de barreres arquitectòniques, millora de l’accessibilitat. 

 
Capítol II.- Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques: 

Fomentar la renovació dels establiments i/o activitats econòmiques  per tal d’incentivar 
la millora de la imatge de Palafrugell com a municipi. Podran accedir a aquest capítol 
les intervencions integrals i/o parcials que incideixin en l’espai d’atenció i/o venda al 
públic, així com en la seva imatge general interior.  

 

Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria: 

Incentivar la creació de nova activitat econòmica que comporti un desenvolupament 
del teixit empresarial del municipi, estimulant la creació de nous llocs de treball i 
incrementant la vàlua de les persones emprenedores: 

• Adquisició d’elements de mobiliari, maquinària, ordinadors, aplicacions 
informàtiques, marques i patents, elements de transport, instal·lacions i obres, 
eines i utillatges necessaris per l’inici de l’activitat.  

 
Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic: 

Incentivar les millores que suposin mesures d’estalvi i eficiència energètica i dels 
recursos naturals o bé reducció i/o millora de la gestió  de residus: 
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• Instal·lacions i adquisició de maquinària o equipament que suposi una millora 
del rendiment energètic i/o reducció de l’ús dels recursos naturals (il·luminació, 
reducció consums aigua, energia, ...).                                              

• Instal·lació de plaques solars i altres dispositius per la generació d’energia. 

• Adquisició d’equipament pel compostatge i/o calderes de biomassa.                                         
 

Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat: 

Incentivar l’ús de les TIC com a via de millora de la competitivitat de les activitats 
econòmiques del municipi: 

• Millora tecnològica de l’equipament necessari per al desenvolupament de 
l’activitat. 

• Millora de la competitivitat en la gestió interna: Adquisició d’aplicacions 
informàtiques de control de comandes, estocs, vendes, facturació, 
comptabilitat, etc. 

• Implantació del comerç electrònic: Adquisició d’aplicacions informàtiques de 
gestió de reserves, publicitat i/o venda, equips informàtics i material per les 
instal·lacions de xarxes necessàries.  Aquí no s’hi inclouen les pàgines web 
estàtiques, amb una funció merament informativa. 

 
Capítol VI.- Cessió de negoci 

Incentivar la continuïtat dels negocis per tal d’assegurar que negocis solvents 
segueixin funcionant i no hagin de tancar per manca de relleu generacional. 

Només es tindran en compte despeses d’inversió com mobiliari, maquinària, equips 
informàtics, etc i no s’hi inclourà el fons de comerç o altres despeses que no siguin 
considerades inversió. 

 
2.  Destinataris 
 
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que 
estiguin degudament inscrites als registres corresponents i que compleixin els 
següents requisits: 
 
Amb caràcter general: 
 

• Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de 
setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2019. 

 
• Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o 

l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell. 
 

• Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.500 €, a excepció de: 
 

o Capítol II.-Reforma dels establiments comercials, on la quantia de la 
inversió ha de ser mínim de  4.000€  
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o Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima ha de ser 
de 1.000 € . 

 

 
• Que l’activitat estigui en funcionament a la mateixa persona titular, com a mínim 

fins a un any en posterioritat a l’atorgament de la subvenció. 
 

• Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi 
obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la 
comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de 
compliment. 

 
 

Requisits específics:  
Tots els establiments i/o activitats econòmiques, han de seguir un horari d’obertura 
adequat a la situació turística del municipi (mínim d’abril a octubre). La resta 
d’activitats econòmiques han d’estar recollides en el Pla d’Usos Comercial de 
Palafrugell, amb un calendari d’obertura de mínim 7 mesos a l’any i horari comercial 
adequat a les campanyes comercials del municipi. 

 
• Capítol II i VI.- Reforma dels establiments comercials/activitats econòmiques i 

Cessió de negocis: Activitats recollides en el Pla d’Usos Comercial de 
Palafrugell, amb un calendari d’obertura de mínim 7 mesos a l’any i horari 
comercial adequat a les campanyes comercials del municipi. 

• Capítol III.-Foment de l’Emprenedoria: Persones físiques inscrites a la Xarxa 
Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que hagin obtingut el 
certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat econòmica i l’alta censal s’hagi 
tramitat dins el període subvencionable.  
 

• Capítol IV i V:  A l’hora de presentar la justificació, caldrà detallar quins són els 
estalvis energètics que es suposen i/o quina millora competitiva s’obté amb la 
nova adquisició. 

 
 
3. Quantia de les subvencions 
 
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva pel que el 
nombre d’activitats que poden accedir a les sol·licituds és limitat i les activitats 
subvencionades són homogènies en relació a les seves característiques. 
 
En conseqüència, l’import de la subvenció serà d’un màxim de 2.000 euros per activitat 
que compleixi els requisits d’admissió. En cas que el nombre de sol·licituds sigui 
superior a la previsió de la despesa de l’apartat següent, l’òrgan resolutori podrà optar 
entre prorratejar l’import total a parts iguals entre tots les sol·licituds o bé assignar 
l’import establert per ordre cronològic fins esgotar el límit establert. 
 
El percentatge màxim del projecte subvencionat correspondrà a: 
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Tipus de destinatari Percentatge màxim  
Autònoms i empreses que han col·laborat 
amb l’IPEP* 

35% 

Autònoms i empreses que  
NO  han col·laborat 

20% 

 
* S’entén per col·laboració la que correspongui a alguna de les següents accions dins 
del període subvencionable: 
 

• Inscripció dels titulars a accions de formació organitzades per l’IPEP. 
• Participació en campanyes de dinamització del municipi (Rasca l’Unça, 

Flors i Violes, Radical Swim, Es Niu, La Garoinada, Campanya de Nadal - 
Pista de Gel, Julivia-Bus turístic, etc.). 

• Participació en els projectes i actuacions de l’ATP (Associació Turística de 
Palafrugell). 

• Socis d’ACOPA. 
• Col·laboració econòmica amb les edicions de material turístic. 
• Recerca de personal a través del SOMI. 
• Assessorament a l’Espai Empresa i Emprenedoria. 

 
En cas que les sol·licituds de subvencions superin la partida prevista es prioritzarà a 
les empreses que sol·licitin aquestes subvencions per primer cop, i per tant, les 
empreses que hagin gaudit d’una d’aquestes subvencions en els darrers tres anys, 
veuran reduït l’import rebut en un percentatge del 20 % en el cas d’empreses que han 
col·laborat amb l’IPEP i en un 30% per les empreses que no ho han fet. 
 
 
4. Aplicació pressupostària 
 
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries amb número de partida 32.4300.77001 “Subvencions activitats 
econòmiques”, fins a un límit del total de 30.000€.  
 
 
5. Despeses subvencionables 
 

• Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que 
responguin inequívocament a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es 
realitzin al llarg del període subvencionable que amb caràcter general és entre l’1 
de setembre de  2018 i el 31 d’agost de 2019 i amb caràcter específic pel capítol 
VI és entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2019.  A aquests efectes, 
s'entendrà que la despesa s'ha realitzat quan s'ha dut a terme l'activitat 
subvencionada que origina la despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada 
pel beneficiari amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de pagament.  

• D'acord amb el que estipula l'article 31 Llei 38/2003 general de subvencions, 
seran despeses subvencionables els béns inventariables, l'adquisició, construcció, 
rehabilitació o millora dels establiments, segons descripció de cada capítol.  
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• En el preu de l’immobilitzat es consideraran totes les despeses facturades fins 
que el bé estigui en condicions de funcionament i tinguin una relació directa amb 
l’element de l’immobilitzat. 

 
 
6. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de 
setembre de 2019. 
 
7. Procediment de presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament si es tracta de persones jurídiques, 
en el cas de persones físiques la presentació es pot fer presencialment a l’OAC. Totes 
les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que preveuen 
aquestes bases i s’han de presentar en el model normalitzat que es troba a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell (https://seu.palafrugell.cat/tramits) i al web 
de l’Institut de Promoció Econòmica . 
 
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud: 

 
a) Sol·licitud de subvenció (model normalitzat) 
b) Fitxa d’alta de creditor (model normalitzat). 
c) Compte justificatiu de la subvenció, de les actuacions per a les que se sol·licita 

la subvenció, amb el pressupost detallat de les despeses de l’activitat o 
projecte proposat i del seu finançament, d’acord amb els models establerts per 
l’Ajuntament. (model normalitzat) 

d) En el cas de fer reforma de millora, presentar fotografies de l’abans i el 
després. 

e) Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s’acceptaran 
altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).  

f) Comprovant bancari conforme s’ha efectuat el pagament als proveïdors de les 
accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, 
s’haurà d’aportar un certificat signat i segellat per l’empresa proveïdora o del 
titular autònom. 

 
 
A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció 
comporta l’autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l’Ajuntament 
per obtenir: 
 

• Certificat positiu expedit per l’Agència Tributària d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries. 

• Certificat  positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al 
corrent de les seves obligacions. 

• Certificat acreditatiu que l’entitat està al corrent del pagament de les obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament de Palafrugell. 

 
Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquestes bases, l'Institut de 
Promoció Econòmica requerirà l'interessat perquè ho esmeni en el termini màxim i 
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improrrogable de 10 dies. En cas de no aportar la documentació requerida es 
considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
 
8. Termini màxim de justificació 
 
La justificació de les accions subvencionables s’ha de presentar juntament amb la 
sol·licitud amb una data màxima de 30 de setembre de 2019. 
  
 
9. Percentatge subvencionable respecte el cost tota l 
 
El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixi en l’acord de 
concessió. 
 
10. Òrgan instructor 
 
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell. 
 
 
11. Termini de resolució i notificació 
 
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos 
des de la fi del termini de presentació d’instàncies de sol·licitud. En cas de que no es 
presenti la justificació dins del termini d’una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta 
podrà ser revocada. 
 
 
12. Possibilitat d’atorgament de bestretes 
 
No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop s’hagi 
justificat. 
 
 
13. Normes supletòries 
 
Per tot el que no està previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat 
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Palafrugell, les Bases d’execució del Pressupost Municipal i la resta de normativa 
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques. 
 
 

6. Sol·licitud subvenció XSLPE anualitat 2019. Rati ficació.  
 
Vist l’informe del gerent de l’Institut de Promoció Econòmica, de data 29 de gener de 
2019 
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Vista convocatòria anual de la Diputació de Girona , de la subvenció per membres de 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, de data 7 de novembre de 2018 i 
les bases específiques publicades per la Diputació de Girona en data 28 de setembre 
de 2018 al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Ateses la llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, d’aprovació del Reglament i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Atesa la possibilitat de sol·licitar la subvenció esmentada per accions de promoció 
econòmica, per un import total de 5.000’€. 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar  la sol·licitud  de subvencions destinades als membres de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica, per l’anualitat 2019, per un import total de 
5.000’- euros.  
 
Segon.-  Ratificar  la present resolució de presidència en la Junta General que tindrà 
lloc el proper mes de febrer.  
 
Es ratifica per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 

7. 3a Jornada d’oportunitats laborals. Informe.  
 

La 3a Jornada d’Oportunitats Laborals es farà al Museu del Suro de Palafrugell el 
dijous 7 de març de 2019. 

La Jornada pretén, des de fa 3 anys, posar en contacte empreses de la nostra zona 
que busquen treballadors/es amb persones que busquen feina, ja sigui per a feines de 
temporada o permanents. Les ofertes disponibles són variades.  

El procediment és el següent:  

Al voltant del 15 de gener es va enviar un correu electrònic a 687 empreses informant 
sobre la Jornada, amb l’enllaç a un formulari per posar les ofertes. A continuació es fa 
una ronda de trucades/recordatori a empreses que van participar en edicions anteriors 
o que col·laboren amb l’IPEP i/o utilitzen alguns dels nostres serveis. Hi havia temps 
fins el 31 de gener per inscriure ofertes a través del formulari.  

Finalment hi ha hagut 44 empreses que han inscrit 100 ofertes diferents amb un total 
de 323 vacants. (Per exemple, pot ser que hi hagi una mateixa empresa que posi 
oferta de 2 cambrers/es per dos mesos i una altra oferta d’1 cambrer/a per tot l’any. 
Això comptabilitza com a 1 empresa, 2 ofertes, 3 vacants. ) 

Un cop revisades les ofertes es publiquen a www.ipep.cat i es fa la següent difusió: 

- correu electrònic a diferents entitats que gestionen borses de treball i d’altres 
de la comarca 

- xarxes socials de turisme, empresa i educació 



 

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  

 

- falques a ràdio Palafrugell i Ràdio Capital 

- 3000 flyers i 100 cartells repartits en punts estratègics del municipi 

- web ipep i web Ajuntament 

 

Els candidats/es tenen temps fins el 24 de febrer per inscriure’s a les ofertes. El 
procediment és el següent: 
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La senyora Anna Aguiló proposa que, un cop finalitzada la jornada, es faci una 
comparativa dels darrers tres anys per tal de valorar els resultats. 
 
 

8. Pròrroga del contracte empresa Vies Braves Swimm ing. Aprovació.  
 
I. Relació de fets 
 

1. En data 14 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar la 
contractació de la prestació de serveis de patrocini de les zones, a l’empresa Vies 
Braves Swimming, SL amb NIF B55220651 una durada de 2 anys, prorrogable per 2 
anys més, fins a un màxim de 4 anys. 

2. En data 27 de desembre de 2018 el/la cap de l’àrea de Promoció Econòmica ha 
emès informe en el que proposa prorrogar el contracte un any més, de conformitat 
amb la clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars. 
 
3. En data 12 de febrer de 2019 el secretari/a ha emès informe favorable per acordar 
la primera prorroga preceptiva prevista en el plec de clàusules administratives que 
regeixen el contracte. 
 
II. Fonaments de dret 
 
Durada del contracte de servei 
 
Article 29 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
 
Clàusula tercera  del plec de clàusules administratives particulars, la qual estableix:  
 
“ Tercera.- Durada del contracte 
 
S’estableix  un termini total d’execució del contracte de 2anys. 
 
El contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, sempre que la duració total del 
contracte no superi el límit de 4 anys. En cas de pròrroga, han de ser aprovades de 
forma expressa abans de la finalització de la durada inicial per part de l’òrgan de 
contractació i són obligatòries pel contractista. El règim retributiu de la pròrroga serà el 
mateix que el del període inicial del contracte.” 
 
 
Acords 
Primer. Prorrogar la prestació de serveis de patrocini de les zones de vies braves, a 
l’empresa Vies Braves Swimming, SL amb NIF B55220651, pel període 2019 
 
Segon. Aplicar la despesa que se’n derivi a l’aplicació pressupostària 
201732430022602 – Altres despeses del foment de turisme - , per l’exercici 2019 i, de 
conformitat amb l’article 29 de les bases d’execució del pressupost. 
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Tercer. Notificar el present acord a l’empresa contractista pel seu coneixement i 
efectes.  
 
Quart. Facultar al senyor alcalde per a la signatura de  tots els documents que calguin 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinc minuts. 
 
 
PALAFRUGELL, 12de febrer de 2019 
 
 
EL PRESIDENT, 
 


