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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 
MARÇ DE 2019 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Xavier Gómez Meier 
Sr. Guillem Genover Ribas 
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 març de 2019 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. Ernest Roglans, Sr. Xavier Nicolazzi i la Sra. Glòria Tamayo, 
excusen la seva assistència.  
 

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

2. Jornada d’oportunitats laborals 2019. Informe  
 

La 3a Jornada d’Oportunitats Laborals (JOL) s’ha fet, aquesta vegada, al Museu del Suro de 
Palafrugell, un espai que ens ha permès ampliar i millorar la distribució de l’espai per 
entrevistes i l’espai pels candidats, donant així l’aspecte seriós i professional que es mereix 
l’esdeveniment. 

L’objectiu de l’acte és la intermediació laboral entre empreses de diferents sectors i els 
possibles candidats per cobrir les seves vacants. La singularitat de la JOL recau en el fet 
que els perfils de candidats s’adeqüen el més real possible a les necessitats de les 
empreses. Aquest sistema permet fer un format d’entrevista de 6-10 minuts, donant 
oportunitat als treballadors de ser vistos i escoltats per part de les empreses, que a la 
vegada també valoren el fet de poder parlar en primera persona amb bastants candidats que 
compleixen amb els requisits sol·licitats.  
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Enguany s’ha millorat en l’adequació dels perfils sol·licitats, cosa que ha fet que la 
possibilitat de contractació real també sigui superior. Enguany hem demanat a les empreses 
que ens omplin un llistat per fer un seguiment de possibles contractacions i hem obtingut 
que d’un total de 129 persones, que les empreses troben adequades als seus perfils, 79 
podrien ser contractades. 

S’ha pogut vincular també, la JOL amb el programa formatiu que es va iniciar l’any passat 
amb el projecte Palafrugell Competències i Oportunitats Laborals. Una formació 
especialment pensada per cobrir les necessitats més pràctiques tan de treballadors com per 
persones aturades que vulguin seguir formant-se, ja sigui en el sector hostaleria, com en el 
comerç i empresa i públic en general.  

La JOL ha sigut un lloc estratègic per fer-ne la màxima difusió.
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La disminució de candidats inscrits a la jornada d’aquest any pot ser degut a que no 
s’ha celebrat el Saló de l’Ocupació del Baix Empordà. L’any passat l’Institut de 
Promoció Econòmica hi tenia una taula i recollia inscripcions per la Jornada 
d’Oportunitas Laborals in situ. 

El gran augment de la xifra de llocs de treball d’aquest 2019 ha estat degut a la 
participació d’una cadena de supermercats que oferia un gran nombre de vacants. 
Veure memòria completa adjunta. 

 

La Sra. Anna Aguió proposa obrir la JOL a nivell comarcal perquè puguin accedir 
treballadors de tota la comarca. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que actualment poden accedir persones 
independentment del municipi que estigui empadronats però que ho comentarà a la 
responsable del SOMI per tal d’aclarir quina difusió s’ha fet al respecte. 
 

3. Sopars cantats Pere Bahí. Informe  
 
A la reunió de preparació de la campanya gastronòmica de La Garoinada i de les  
Jornades del Niu, els restaurants assistents ens van proposar recuperar la campanya 
“Sopars Cantats Pere Bahí”. Aquesta campanya va néixer en motiu dels 50 anys de la 
Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell i es va fer els anys 2016 i 2017.  
 
Atès l’èxit de les dues campanyes celebrades, els restaurants reclamen una nova 
edició. 
 
Per la qual cosa, es decideix tirar endavant la campanya pel 2019. 
 
Hi participen un total de 9 restaurants: La Xicra, L’Arc, Pa i Raïm, El Balcó de Calella, 
Xabec, La Llagosta, Terrassa Terramar, El Clot dels Mussols i Ca la Montse de Llofriu. 
 
Tindrà lloc els divendres i dissabtes del 10 de maig a l’1 de juny (4 caps de setmana), 
després de Flors i Violes i abans de les Festes de Primavera. 
 
Les condicions de participació per als restaurants són les següents: 
 
Restaurants adherits: hi podran prendre part els restaurants que van participar a 
l’edició anterior més els restaurants que ho hagin sol·licitat. 
 

− Els restaurants es comprometen a programar una actuació acompanyada del 
menú pactat.  

− El preu del menú haurà d’estar entre els 35 i 45€ 
− En funció dels restaurants interessats, es podran programar un màxim de dos  

sopars cantats el mateix dia (divendres o dissabte). 
− S’oferirà, en primer lloc, als grups d’havaneres de Palafrugell la possibilitat de 

prendre-hi part. En el cas que no hi hagi suficients grups per omplir el 
programa, es contactarà amb grups de fora. 

− La retribució dels grups anirà a càrrec dels establiments i serà de 100€ per 
músic més el sopar per als músics (no per als acompanyants). 
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− S’editaran programes amb les actuacions i menús de tots els restaurants. La 
imatge serà la mateixa de les dues anteriors edicions. 

 
El menú: també serà el mateix que l’any passat  

Aperitiu 
Entrant  
Catxoflino  

 Postres de músic 
Aigua, vi i cafè i cremat  

 
Preu  amb IVA inclòs. Cada restaurant podrà posar el preu que cregui convenient entre 
35€ i 45€ i es publicarà al material que s’editi. 
 
 
El programa està pràcticament tancat i hi ha un total de 13 concerts programats. 
 
 

4. Flors i Violes 2019. Informe.  
 
Flors i Violes celebrarà el seu 10è aniversari. I ho farà del divendres, 3 al diumenge, 5 
de maig de 2019.  
 
En aquesta edició el festival continuarà comptant amb l’obertura de patis, espais i 
carrers decorats al municipi i als nuclis costaners (Calella, Llafranc i Tamariu), tant de 
l’organització com espais privats que s’afegeixen al recorregut, de manera voluntària.  
 
La previsió per aquest any és arribar als 40/45 espais i carrers. 
 
 
Entre les novetats d’aquesta edició trobem:  

- Recorregut nocturn pel centre de la vila, un recorregut d’espais intervinguts i 
activitats, amb elements de llum, color, fum i música com a protagonistes.   

- Inauguració a Plaça Nova, el divendres al vespre, amb una projecció sobre la 
façana del mític Centre Fraternal de Palafrugell. Aquesta projecció d’uns cinc 
minuts de duració, es repetirà entre 4 i 5 vegades, tant divendres com dissabte 
al vespre.  

- Activitats diverses al voltant dels elements protagonistes dins el recorregut 
nocturn (activitats de llum, colors, fum...)  

- 1er concurs tapa – còctel organitzat per l’IES Baix Empordà, amb el suport de 
Girona Excel·lent, l’IPEP i amb Pep Nogué com a presentador.  

- Es prescindeix de l’espai dels Forns. L’espai dels forns on es concentraven els 
concerts de gran format i els Food trucks, es substitueix pel recorregut nocturn, 
amb l’objectiu d’ampliar i captar més varietat de públic objectiu.  

 
• Així mateix continuarem amb el Flors i Violes diürn que tothom coneix: patis, espais 

i carrers decorats i oberts al públic per visitar, un ventall d’arts escèniques diverses 
al llarg de tot el recorregut, la fira d’artesans al carrer dels Valls i carrer Cavallers, 
el menú de Flors i Violes als restaurants del municipi.  

• També comptarem amb la participació de grup Moventis – Sarfa, que ofereix el 
Julivia Bus per fer trajectes gratuïts de Palafrugell als nuclis costaners i viceversa, 
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per facilitar als visitant el trànsit entre la vila i les platges i evitar que hagin d’agafar 
el cotxe. Hi haurà 3 trajectes al matí i tres a la tarda.  

• Pel què fa a la promoció i comunicació tenim el suport digital del web Flors i Violes 
(molt ben rebut pels usuaris), el suport de les Xarxes Socials (facebook i 
instagram) i l’aplicació de per a mòbils “Palafrugell, al mòbil”  

 
 
El festival començarà el divendres 3 de maig, al matí amb l’obertura dels patis i espais 
participants i s’allargarà fins al 5 de maig. 
El divendres al vespre, quan tanquin els patis i espais i els comerços, tindrà lloc a 
plaça Nova, la inauguració del festival, amb la projecció sobre la façana del Centre 
Fraternal de Palafrugell.  
 
 
FLORS 
Des de l’organització farem “10 anys. 10 espais ”:  
 
Palafrugell 

1. Antic Museu Suro - Ricardo Sayago. 
a. Si a finals de març veiem que les obres no permeten fer la intervenció, 

es farà a Cal Ganxó. 
2. Can Genís (part exterior nova) - Nura Arquitectes 
3. Escenari TMP - Lola Solanilla (“Com un Llum”) 
4. Confluència Carrer Cavallers / Carrer Quatre Cases - Juli Sanjuán 

a. Pensada com a instal·lació de dia i de nit. 
5. Dins Vila (escales entre Esports Miret i Can Moragas) - Montserrat Català 

a. Pensat com a mural de dia i nit. 
6. Fundació Josep Pla - Rosa Aguiló 
7. English Today - Equip English Today 

Calella de Palafrugell  
8. Calella de Palafrugell (Carrer Bofill i Codina) - Alexandra Granados 

Llafranc  
9. Llafranc (Escales de Llevant - Hotel Casamar) - Clàudia Torrellas (La Clau 

Events & Weddings) 
Tamariu 

10. Tamariu (Passeig - Zona de pins) - Àngels Vilà i Vicenç Espinosa 
 

VIOLES 
Les activitats més destacades:  
 

Divendres, 3 de maig  
- Obertura de patis i espais al matí 
- Espectacle inaugural al vespre a Plaça Nova 
- Inici recorregut nocturn pel centre de la vila (llum, colors, música, fum...) 
 

Dissabte 4 de maig: 
- Obertura de patis i espais al matí 
- Repetició espectacle inaugural al vespre a Plaça Nova 
- Inici recorregut nocturn pel centre de la vila (llum, colors, música, fum...) 
 

Diumenge 5 de maig: 
- Obertura de patis i espais al matí 
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- Inici recorregut nocturn pel centre de la vila (llum, colors, música, fum...) 
 
A banda de la programació oficial, hi haurà totes les activitats que oferiran els espais 
voluntaris que faran que l’agenda sigui molt extensa. 
 
 
 

5. Modificació pressupostària de suplements de crèd its mitjançant el 
romanent líquid de tresoreria. Informe.  

 
S’informa sobre l’expedient de modificació pressupostària, consistent en suplement de 
crèdits  mitjançant el romanent de tresoreria, que s’indica a continuació: 
 
Suplement de crèdit 
Org.  Pro.  Eco. Descripció Crèdit 

consignat 
Suplement Crèdit def. 

32 4310 22702 Foment de la formació, 
ocupació i empresa 

5.500,00 € 4.000,00 € 9.500,00 € 

32 4300 22610 Despeses activitats Flors i 
Violes 
 

57.868,00 € 7.041,71 € 64.909,71 € 

32 4310 48900 Aportació ACOPA 1.000,00 € 17.000,00 € 18.000,00 € 

TOTAL  28.041,71 €  
              
Fons de finançament  

Concepte Denominació Import 
870.01 Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits 28.041,71 € 

 
  28.041,71 € 
 
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 Refós 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. 
 
El Sr. Albert Gómez explica que el 14 de març hi haurà eleccions a la Junta d’ACOPA. 
 
El Sr. Jordi Rubau anima a tots els assistents que siguin socis a que participin 
d’aquesta votació. 
 
El Sr. Xavier Gómez comenta, que tot i que hi ha dues candidatures, que no sorgeixin 
dos bàndols. Que, un cop escollida la candidatura guanyadora, hi hagi consens entre 
tots els socis. 
 

6. Conveni amb el Club Vela Calella per a l’Euro La ser Màster Cup.  
Aprovació.  

 
REUNITS: 



 

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  

 

 
D’una part: 
 
El Sr. JOSEP PIFERRER PUIG, Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell i President de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), assistit pel Sr. Marià Vilarnau 
Massa, en la seva qualitat de secretari accidental de l’Ajuntament de Palafrugell, per 
tal de donar fe de l’acte, d’acord amb el que disposen els articles 2.h) del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, i 113.6 del text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local (TRRL 1986). 
 
I d’altra part: 
 
El Sr. FRANK KEERL LUIS, President del Club Vela Calella 
 
L’esmentat Alcalde i President actua en nom i representació de l’Ajuntament de 
Palafrugell i de l’IPEP, d’acord amb el que disposen els articles 21.1.b) de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 53.1.a) del Text refós de la 
Llei municipal i del règim local de Catalunya, i article 41.1. del ROF. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per concertar el 
present conveni de col·laboració, d’acord amb l’article 3.1 c) del Reial Decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, i a tal efecte, lliure i voluntàriament, 
 

PACTES: 
 
1.- OBJECTE 
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre  
l’Ajuntament de Palafrugell, l’IPEP i el Club Vela Calella per a l’organització de l’Euro 
Laser Màsters Cup 2019, que tindrà lloc del 4 al 7 d’abril de 2019. 

 
 

2.-OBLIGACIONS 
 

a) El Club Vela Calella es compromet a: 
1. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca 

el decret 333/2002 
2. Estar inscrit al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Palafrugell 
3. Organitzar l’Euro Laser Màsters Cup 2019 abans del 30 d’abril de 2019. 
4. Fer constar en els rètols anunciadors i altre material que s’editi  de  l’Euro Laser 

Màsters Cup 2019  la ressenya: “Amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell i 
l’IPEP”  

5. Facilitar les actuacions de control financer que d’acord amb la Llei 38/2003 
executi l’Ajuntament. 

6. La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu abans del 
30 de setembre de l’any en curs de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat de l’Euro Laser Màsters Cup 2019, d’acord 
amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i que estarà 
integrat per: 
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a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada 
pel beneficiari o per la persona que actua en la seva representació. 

b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. 

c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les 
factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. 

d. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de 
nòmines confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 
i amb els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i 
TC2) 

e. Les factures que es justifiquin s’hauran d’ajustar als requisits establerts 
pel RD 1619/2012, pel qual s’aprova el reglament regulador de les 
obligacions de facturació. 

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

g. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions 
positives de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 

 
7. Amb la signatura del present conveni el Club Vela Calella atorga la seva 

autorització per tal que l’Ajuntament de Palafrugell pugui comprovar les seves 
dades davant l’Agència Tributària i Seguretat Social. 

 
b) L’IPEP es compromet a: 
1. Atorgar una subvenció de 1.800€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 

32.4300.48901 destinada al finançament de l’activitat de l’Euro Laser Màsters.  
 
2. A coordinar les tasques de les diferent àrees de l’Ajuntament de Palafrugell. 

 
 

c) L’Ajuntament de Palafrugell es compromet a: 
1. Atorgar una subvenció de 2.000€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 

32.4300.48900 destinada al finançament de l’activitat de l’Euro Laser Màsters. 
2. L’Ajuntament a través de l’àrea de serveis, medi ambient, Policia Local i l’IPEP 

es compromet a facilitar el suport logístic necessari pel bon desenvolupament 
de l’esdeveniment. Entenent que aquesta col·laboració es limita als serveis que 
l’Ajuntament pot executar amb recursos propis, dintre de les seves possibilitats 
pressupostàries i que no afectin negativament a la prestació de serveis de 
caràcter general.  

 
 
3. TERMINI DE PAGAMENT 
 

Les subvencions previstes als apartats 2.b.1 i 2.c.1 del present acord es faran 
efectives d’acord amb el següent calendari: 
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- 50% de la subvenció en el termini d’un mes des de la signatura del present 
conveni 

- 50% restant,  una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu (que serà únic 
per les dues subvencions)  i es verifiqui la seva correcció. En cas que del 
compte justificatiu  es derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament i de l’IPEP 
s’aconseguís un superàvit econòmic per l’execució de l’activitat de l’Euro Laser 
Màsters Cup 2019  es procedirà a reduir les aportacions fins obtenir una 
situació d’equilibri econòmic .  

 
4. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El període de vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2019. 

Són causes d’extinció del present conveni: 

- L’esgotament del període de vigència convingut entre les parts. 
- L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides en 
el conveni per cadascuna de les parts 
- Les causes generals previstes a la legislació vigent. 

 

5. JURISDICCIÓ COMPETENT 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts.  

Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

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

7. Conveni formació mercat peix. Aprovació.  
 
REUNITS 
 
D’una part el senyor Josep Piferrer Puig, president de l’INSTITUT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DE PALAFRUGELL (en endavant IPEP), amb CIF P1700054H en virtut 
de l’acord de Junta de Govern de l’IPEP de data 12 de març de 2019. 
 
I d’altra part els següents titulars de les parades del mercat municipal del peix de 
Palafrugell (endavant PARADISTES): 
 
Senyora Anna Massana Peraias amb DNI 40515574Q de la parada Peixos Torrent 
Senyor Ivan Mielgo Surroca amb DNI 40533533N de la parada Peixos Mielgo 
Senyora Mercè Jurado Marimón amb DNI 41526600P de la parada Peixos Marc 
Senyora Margarita Vila Pastó amb DNI 40512312C de la parada Peixos Conxita 
Senyor Takfa Abdelkader amb NIE X-1377571D de la parada Peixos ses Formigues 
Senyor Marc Zamora Jurado amb DNI 40520045W de la parada Peixateria Mercader 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’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 té entre d’altres com a objecte i finalitats la promoció d’activitats 
econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones, així com la formació i 
ocupació de les persones en relació al mercat de treball, de conformitat amb el que 
disposa l’article 5 dels Estatuts fundacionals. 
 
III.- Que en l’exercici de les seves competències l’IPEP amb la col·laboració de la 
subvenció de la Diputació de Girona per a Projectes Singulars, el 2018 va crear el 
projecte PALAFRUGELL, Competències i oportunitats laborals, amb l’objectiu de 
dissenyar formacions a mida tant de les necessitats dels demandants d’ocupació de la 
comarca, com són les persones de més de 45 anys i adaptant-les a les necessitats de 
donar cobertura a mancances competencials concretes identificades pels propis 
empresaris del territori on es prioritzant les pràctiques i es generen noves oportunitats 
d’ocupabilitat per als demandants d’ocupació en un context real de treball i en format 
pràctic i curt. Per aquest 2019, entre tota la formació proposada en aquest projecte 
s’ha tornat a dissenyar el curs sobre la neteja del peix, adreçat tant a persones 
aturades com a treballadors que encara no dominin aquesta tasca.  
 
IV. La manca d’estudis reglats que permetin tenir gent formada i formadors 
especialitzats amb treballs sobre la neteja del peix, ha motivat que els propis 
llicenciataris de les parades del mercat del peix de Palafrugell proposin encarregant-se 
de formar de manera pràctica a aquelles persones interessades en incorporar-se en 
aquest mercat laboral i transmetre el coneixement pràctic d’un ofici que no s’ensenya a 
les aules. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
 
 
CLÀUSULES  
 
Primera. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes en la col·laboració entre l’IPEP i els 
paradistes, per a la realització de l’activitat formativa anomenada “Curs de neteja del 
peix”  que impartiran els paradistes en el seu propi espai de treball, el mercat del peix 
de Palafrugell, amb una durada total de 6 hores de pràctiques i que es realitzarà els 
dies 19 i 22 de març de 2019  de 9:30 h a 12:30 h. 
 
Segona. Compromisos de les parts 
 
L’IPEP es compromet a organitzar la formació, fer la difusió i la inscripció dels 
participants i a proporcionar el material necessari, per dur a terme la formació objecte 
de la pràctica. 
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Els paradistes es comprometen a impartir la formació pràctica sobre la neteja del peix 
a un nombre màxim de 6 alumnes repartits entre totes les parades que signen aquest 
conveni. 
 
Tercer. Compromisos econòmics 
 
El desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni no comporta cap despesa entre els 
signants més enllà de les que assumeixen com a pròpies  pels compromisos adoptats. 
 
Quarta. Vigència, causes i formes d’extinció 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i finalitzarà el 
dia 29 de març de 2019 amb la finalització del mes de l’activitat formativa que el 
motiva. 
 
Són causes d’extinció del present conveni, la resolució de mutu acord, la finalització de 
la seva vigència i la resta de causes previstes legalment 
 
Cinquena. Règim jurídic i publicació del conveni 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix el Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
S’informa a les parts que el conveni serà publicar, al web de l’IPEP i al portal de la 
transparència als efectes de donar compliment de les obligacions de publicitat 
previstes a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu 
de les administracions públiques. 
 
Sisena. Dades de caràcter personal 
 
Les parts signatàries del present conveni, com a responsables del tractament de 
dades de caràcter personal, hauran de complir amb les obligacions que la normativa 
de protecció de dades els imposi (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de  caràcter personal i Reglament europeu general de protecció de 
dades 2017/679, de 27 d’abril), incloent-‘hi les de garantir els drets de les persones 
interessades, informant-los de la cessió, si s’escau, de les dades necessàries per a la 
correcta gestió del present conveni. 
 
Setena. Jurisdicció competent 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts.  
 
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratius de la ciutat de Girona. 
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S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

8. Facultació del president de l’IPEP per a aprovar  les bases per al Concurs 
per a la contractació dels serveis i subministramen t de sonorització, 
il·luminació i pantalles gegants per a la Cantada d ’havaneres de Calella de 
Palafrugell. Aprovació.  

 
Per a la 53a Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell és necessari obrir un 
concurs per a la contractació dels serveis i subministrament de sonorització, 
il·luminació i pantalles gegants. 
 
La contractació d’aquest servei inclou el subministrament de la sonorització i 
il·luminació del recinte del Port Bo, les pantalles gegants i la sonorització del Canadell i 
del Port Pelegrí, així com la pantalla gegant i la sonorització de la platja de Llafranc. El 
preu de la licitació és de 40.000€ més l’IVA (8.400€).  
 
Atès que estem enllestint la redacció dels plecs i que els terminis del concurs per a la 
contractació requereixen accelerar l’aprovació dels plecs tècnics i administratius, 
sol·licitem a la junta de govern de l’IPEP que autoritzi la facultació del president de 
l’IPEP per a l’aprovació dels plecs tècnics i administratius. A la propera junta de govern 
del mes d’abril es ratificarà l’aprovació dels plecs. 
 
Per la qual cosa, es proposa facultar el president de l’IPEP per a l’aprovació dels plecs 
tècnics i administratius. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i quinze minuts. 
 
 
PALAFRUGELL, 12 de març de 2019 
 
 
EL PRESIDENT, 
 


