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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 9 
D’ABRIL DE 2019 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maria Teresa Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. David Font Rosell 
Sr. Xavier Gómez Meier 
Sra. Margarida Matas Jordi 
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 9 d’abril 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 i el Sr. Ernest Roglans, excusen la seva assistència.  
 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

El Sr. Xavier Gómez ens fa saber que el seu nom no consta com a assistent. Es 

modifica l’acta. 

El Sr. Xavier Gómez fa un comentari respecte al punt 5 de l’acta de la sessió anterior. 

Té dubtes referent al romanent de tresoreria i l’ingrés pendent de rebre de l’IETT. 

El Sr. Albert Gómez li explica que l’import que especifica en aquest punt no inclou el 

darrer ingrés rebut per l’IETT. També que la previsió d’ingressos de l’IETT és força 

prudent, es van pressupostar 75.000€ i finalment s’han ingressat 112.000 € d’IETT. 

 

S’aprova per unanimitat, amb la correcció comentada anteriorment, aquest punt de 

l’orde del dia. 
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2. Calendari del mercat i horaris 2019. Informe.  

En data 13 de març, reunits els operadors del mercat i representants de l’IPEP, es va 
acordar el calendari del mercat per aquest any. Aquesta proposta posteriorment la va 
aprovar la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del 21 de març de 2019.  
 
Calendari del mercat any 2019 
 
El mercat obre de dimarts a diumenge, excepte del 22 de juliol al 25 d’agost, en què 
romandrà obert durant tota la setmana (de dilluns a diumenge). 
 
El mercat romandrà obert  també els dies festius següents : 
 

19 abril divendres Setmana Santa 
19 juliol divendres Festa major 
15 agost dijous L’Assumpció 

12 octubre  dissabte Pilar 
6 desembre divendres Constitució 
8 desembre diumenge La Immaculada 

23 desembre * dilluns  
 
* Pendent de confirmar si s’obrirà i les parades que hi assistirien. 
 
El mercat romandrà tancat  els dies següents: 
 

22 abril dilluns Setmana Santa 
1 maig dimecres Festa Treball 
10 juny  dilluns Festa local 
24 juny dilluns St. Joan 

11 setembre dimecres Diada 
1 novembre divendres Tots sants 

25 desembre dimecres Nadal 
26 desembre dijous Sant Esteve 
1 gener 2020 dimecres Any Nou 
6 gener 2020 dilluns Reis 

 

El Sr. Jordi Rubau vol fer extensiu aquest calendari a la Junta d’ACOPA i proposa, de 

cares a altres anys, consensuar aquest calendari amb el sector comercial. 

 

La Sra. Margarita Mauri demana  com és que la darrera setmana d’Agost no s’obre el 

mercat el dilluns. 

 

El Sr. Jordi Rubau li contesta que hi ha molt poca afluència de gent, en tot cas si es 

proposa obrir s’ha de fer alguna cosa per comunicar-ho o per incentivar la compra 

aquell dia. 

 

3. Balanç Garoinada 2019. Informe.  
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El balanç final de la Garoinada 2019 és que ha estat una campanya extraordinària en 
quant a xifres. El número de menús i racions servides aquest any ha estat gairebé un 
52% superior a l’any anterior. 
 
Pel que fa als paquets de cap de setmana també s’ha augmentat un 46% respecte 
l’any passat. 
 
En aquesta mateixa memòria es poden consultar les xifres exactes tant dels menús 
com dels paquets venuts. 
 
Val a dir que la campanya d’aquest any ha durat una setmana més i que la 
meteorologia ha estat molt bona, cosa que l’any passat no va ser així. Malgrat això, 
l’evolució de la campanya en els darrers anys és espectacular.  
 
La promoció que fem des de fa alguns anys al sud de França així com la marca 
“Garoinada” pel públic nacional comença a donar els seus fruits amb uns resultats més 
que positius. Per la qual cosa, cal continuar amb aquestes accions i plantejar-nos 
ampliar el públic amb nous mercats que caldrà valorar cap a quin sector ens adrecem. 
 
Hi ha alguns aspectes a millorar encara com és per exemple el pla B la sortida en 
vaixell. Quan fa mal temps i no es pot sortir es fa una excursió alternativa que aquest 
any ha estat a la barraca d’Aigua Xelida. Segons l’enquesta que hem fet als usuaris de 
l’excursió, la majoria opina el pla B no és satisfactori ja que el que ells contracten és 
una sortida en vaixell. En canvi, els que l’han pogut gaudir, han quedat meravellats. 
Per tant, haurem de buscar una alternativa igual d’atractiva per satisfer les 
expectatives dels clients.  
 
Aquest any la Garoinada ha perdut dos restaurants respecte l’any anterior: el Centre 
Fraternal i el Jani. En canvi, s’han incorporat dos restaurants, L’Arc i el Bellacosta. El 
restuarant Llevant, torna a estar present després de que l’any passat va tenir tancat 
per obres..  
 
Així doncs, aquest any la campanya ha estat formada per 10 restaurants: L’Arc, La 
Xicra, Xadó, El Balcó de Calella, Bellacosta, El Far, La Llagosta, Llafranc, Llevant, 
Terrassa Terramar. Pel que fa al paquet, els allotjaments que hi ha participat han estat 
Sant Roc, Llafranc, Llevant i El Far (que ja estan dins de la campanya com a 
restaurants) i s’hi ha afegit Casa Peya. 
 
La durada ha estat una mica més llarga que la de l’any passat des de l’11 de gener 
fins al 31 de març (que s’acabava el 25 de març). 
 
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de garoines, l’opció de triar entre 2 segons 
plats: platillo amb escarxofes o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, 
postres de recuit i el vi dels Cellers Espelt. El preu del menú està entre els 40€ i 45€, 
depenent de l‘establiment.  
 
 

Xifres: 

2019 paquets totals venuts: 392 paquets  
254 cap de setmana sense vaixell  
107 cap de setmana amb vaixell  
31 menú + vaixell 
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2018 paquets totals venuts: 268 paquets  

182 cap de setmana sense vaixell  
52 cap de setmana amb vaixell  
34 menú + vaixell 

 
2017 paquets totals venuts: 247 paquets  

167 cap de setmana sense vaixell  
55 cap de setmana amb vaixell  
25 menú + vaixell 

 
2016 paquets totals venuts: 272 paquets  

162 cap de setmana sense vaixell  
59 cap de setmana amb vaixell  
47 + 4 nens menú + vaixell 

 
2015 paquets totals venuts: 186 paquets (dos caps de setmana menys que el 2014) 

128 + 2 nens cap de setmana sense vaixell 
48 + 1 nen cap de setmana amb vaixell 
6 menú + vaixell 
4 menú + tast de vins 

2014 paquets venuts: 176 en total (dos caps de setmana més que les edicions 
anteriors) 

96 cap de setmana sense vaixell 
60 cap de setmana amb vaixell 
16 menú + vaixell 
4 menú + tast de vins 

2013 paquets venuts: 95 (un cap de setmana menys que el 2012) 
2012 paquets venuts: 157 
2011 venuts 179 paquets 
2010 venuts 136 paquets.  
2009 venuts 139 paquets.  
 
 
Menús + racions garoines 
Any 2019 (10 restaurants)  8.325,50 menús + racions . Mitjana de 832,5 per restaurant  
 
Any 2018 (9 restaurants)  5.485,5 menús + racions. Mitjana de 609,5 per restaurant (falten 
dades de la Xicra i Centre Fraternal) 
Any 2017 (10 restaurants) 6.601 menús + racions. Mitjana de 660,1 per restaurant 
(estimació) 
Any 2016 (9 restaurants) 5.285 menús + racions. Mitjana de 587,2 per restaurant 
(estimació) 
Any 2015 (10 restaurants), 3.027 menús + racions. Mitjana de 336,3 per restaurant 
Any 2014 (9 restaurants), 2.992 menús + racions. Mitjana de 332,44 per restaurant 
Any 2013 (5 restaurants), 2.462 menús + racions. Mitjana de 492,4 per restaurant 
Any 2012 (7 restaurants), 3.172 menús + racions. Mitjana de 453,14 per restaurant 
Any 2011 (9 restaurants), 3.107,5 menús + racions. Mitjana de 345,28 per restaurant 
Any 2010 (7 restaurants),  2.668 menús + racions. Mitjana de 381,14 per restaurant 
Any 2009 (8 restaurants), 1.885 menús + racions. Mitjana de 235,62 per restaurant  
 
 
Accions de promoció 
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Presentació 

El 10 de gener a les 11h es va presentar la campanya a l’hotel Llafranc. Després dels 
parlaments, es va fer un aperitiu. 

Als assistents se’ls va lliurar un dossier amb tot el material editat i una nota de premsa. 
També es va fer arribar aquest dossier a qui no va poder assistir i ho va sol·licitar.  

 

PROMOCIO GAROINADA RÀDIOS SUD DE FRANÇA 
 

1) 09/01/19: Entrevista telefònica enregistrada a les 14-00 h amb France Bleu 
Occitaine per explicar en què consisteix la campanya gastronòmica de la 
Garoinada que se sorteja entre els participants al concurs de ràdio i explicar els 
principals atractius del destí. 

2) 11/01/19: Entrevista telefònica en directe a les 11.50 h amb France Bleu Herault 
per explicar en què consisteix el paquet Garoinada premium que obté el 
guanyador del concurs Le Gran Défi que es realitza en aquesta emissora. 

3) 15/02/19: Entrevista telefònica en directe amb France Bleu Herault per explicar el 
premi a la persona guanyadora i ressaltar els principals atractius de Palafrugell 
com a destí turístic.  

 
 

ACCIONS DE PROMOCIÓ A CATALUNYA 
 
  
RAC1:  
1 estada per a 2 persones al “Tot és possible” de l’1 de febrer 
1 estada per a 2 persones al “Tot és possible” de l’11 de gener 
1 àpat per a 2 persones a “Islàndia” del 22 de gener 
1 àpat per a 2 persones a “Tot és possible” del 25 de gener 
1 àpat per a 2 persones a “Via Lliure” del 26 de gener 
1 àpat per a 2 persones a “Tot és possible” del 9 de febrer 
1 àpat per a 2 persones a “Tot és possible” del 12 de febrer 
 
 
 
Revista de Palafrugell: 
1 àpat per a dues persones  
 
La Xarxa 
1 estada per a 2 persones al “Ben trobats” del 25 de gener 
 
   
PUBLICITAT NACIONAL:  

• 40 falques desconnexió Girona + 10 en cadena a RAC1 
• Una pàgina a la Revista del Baix Empordà 
• 33 falques en cadena a Flaixbac 
• Pàgina al Nou Palafrugell 
• Revista de Palafrugell 

 

MAILING:  
 
Hem tramès informació a través de Newslee a 5.732 contactes el 14 de desembre. 
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ALTRES SUPORTS:  

• Plafons entrades del municipi 
• Pantalles electròniques 
• MUPIS 
 

XARXES SOCIALS 
www.lagaroinada.cat: informació detallada de la campanya, amb enllaços directes a 
les reserves dels paquets, per tal de facilitar a l’usuari la reserva.  
 
Seguiment de la campanya a Facebook, Instagram i Twitter. 
 
 
PUBLICACIONS A XXSS:  
 
FACEBOOK Turisme.Palafrugell  
 

Publicacions total 16 
Promocions (valoració a part) 1 

Vídeos 5 
Compartir total 558 

REACCIÓ PUBLICACIONS  4.823 
ABAST  PUBLICACIONS  55.973 

 
TWITTER @ipeppalafrugell  

 
Publicacions total 21 

Retuits total 52 
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS  329 

ABAST TOTAL PUBLICACIONS  14.528 
 
INSTAGRAM #TurismePalafrugell 
 

Publicacions total 8 
Likes total 2.177 

Promocions (valoració a part) 1 
ABAST PUBLICACIONS  17.639 

IMPRESSIONS PUBLICACIONS  26.985 
ABAST TOTAL HISTORY (4)  3.444 

 
 
VALORACIÓ PROMOCIONS A XXSS  
 
A les xarxes socials facebook i instagram s’han realitzat accions promocionals de 
pagament  (a través del compte de Grafic Art Studio): 
 
Facebook: 

- Dates : De l’11 de gener al 9 de març  
- Import : 49,99€  
- Territori : Catalunya i Francia (Carcasona, Montpellier, Perpiñán Languedoc-

Roussillon; Foix-Sur-Ariège, Midi-Pyrenees, France Midi-Pyrénées)  (tots ells 
amb un entorn de 50km) 

- Public objectiu : 61.8 % dones - 38.2 % homes, de 18 a 65+ anys 



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 

 

 
 
PROMOCIÓ FACEBOOK  
 
Facebook:  

Abast promoció:  26.324 usuaris  
Clics a l’enllaç (www.garoinada.cat):  145 

Reaccions directes:   2.666  
Reaccions totals : 24.280 

Compartits:  345 vegades  
Comentaris:  51 

 
 
PROMOCIÓ INSTAGRAM  
 
Instagram:  

Abast promoció:  32.629 usuaris  
Clics a enllaç (garoinada.cat):  17 

Reaccions directes:   2.862 
Reaccions totals : 61.045 

Comentaris:  3 
 
 
 
ABAST PROMOCIONS PAGAMENT  
 
Data promoció activa : de l’11 de gener al 9 de març 
Abast : 51.596 usuaris  
Impressions : 96.688 Usuaris  
Despesa  total : 80,00€ 
 
 
 
Edició de material 
 
Pel que fa al material promocional, i continuant amb la línia de la visió artística de la 
garoina encetada l’any 2004, el cartell ha estat a càrrec de la Serena Sacs. 

 
Cartell : 400 unitats 
Díptics : 8.000 unitats. Amb la informació dels paquets i dels restaurants. 
Receptaris : 2.200 unitats. 
Postals idiomes : 1.000 unitats 
Talonaris pel sorteig:  se n’han fet 5.000 butlletes. 
 

 

 

4. Resolució de la subvenció per als membres de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE). Informe.  

 
En data 8 d’abril de 2019 ha arribat la resolució: 



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 

 

-Subvenció membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), 
anualitat 2019, per un import de 5.000’- euros. Acció: projecte de senyalització de 
polígons industrials. El projecte haurà d’estar finalitzat abans del 31 d’octubre 
d’enguany. 
 

 

5. Bases per al Concurs per a la contractació dels serveis i subministrament de 
sonorització, il·luminació i pantalles gegants per a la Cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell. Ratificació  

 
A la passada junta del mes de març es va aprovar facultar el president de l’IPEP per a 
aprovar les bases per al Concurs per a la contractació dels serveis i subministrament 
de sonorització, il·luminació i pantalles gegants per a la Cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell. 
S’annexen els plecs tècnics i administratius . 
Es proposa a la junta, ratificar l’aprovació de les bases del concurs. 
 
Es ratifica per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
6. Facultació del president de l’IPEP per a la sign atura dels documents del 

procediment negociat sense publicitat pel concert d el Port Bo del dia 7 de 
juliol. Aprovació.  

 
Per al concert del diumenge següent a la Cantada d’havaneres de Calella, el dia 7 de 
juliol, s’està treballant en la redacció del contracte amb procediment negociat sense 
publicitat. Aquest contracte recull els següents compromisos per part de les dues 
parts: 
 
Per part de l’empresa: 

a. Contractar l’espectacle, assumint i fent-se càrrec del pagament dels caixets, amb 
les respectives despeses de seguretat social, IRPF, etc. 

b. Assumir i fer-se càrrec les despeses derivades dels drets d’autor de la Societat 
General d’Autors i Editors (SGAE), com a promotors del concert. 

c. Adaptar l’espectacle a les mides de l’escenari i a les infraestructures instal·lades per 
la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. Gestionar la producció dels riders 
(back line) i producció de l’espectacle en general, així com la decoració de 
l’escenari. 

d. Contractar els serveis de l’empresa que resulti adjudicatària en el procediment obert 
que l’IPEP ha licitat pel contracte de sonorització de la Cantada d’havaneres, l’equip 
de so i llums amb l’empresa encarregada de realitzar la sonorització i il·luminació de 
la Cantada d’Havaneres. 

e. Assumir i fer-se càrrec del personal d’acomodació, venda d’entrades i gestió de la 
platea. 

f. Fer-se càrrec dels consums que es derivin de l’ús dels generadors valorat 
aproximadament en 813,88€ segons pressupost orientatiu i subjecte a variacions 
segons l’ús que se’n faci el dia del concert. 

g. Assumir i fer-se càrrec les despeses per imprevistos que hi pugui haver i que no 
quedin contemplats en aquest conveni.  
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h. Lliurar gratuïtament a L’IPEP vint (20) entrades per protocol i autoritats i reservar 
l’espai d’aquestes localitats. 

i. Entregar, abans de la finalització d’aquest conveni, una memòria valorada i 
liquidació de l’esdeveniment. 

j. Complir amb les mesures de seguretat exigides i realitzar les mesures 
contemplades en el Pla d’autoprotecció que l’Ajuntament realitzarà per a aquest 
esdeveniment. 

 

Per part de l’IPEP: 

a. Realitzar totes les gestions i tràmits necessaris per donar suport a l’organització de 
l’esdeveniment cultural i a la celebració del concert. 

b. Posar a disposició l’espai del recinte de Port Bo per a la realització del concert i 
facilitar-ne l’ús de l’espai del frontis de l’escenari. En base a l’establert a l’ordenança 
fiscal s’emetrà informe justificatiu de l’activitat de promoció que suposa aquest 
concert i que suposa la no subjecció d’aquest ús a la taxa municipal. 

c. Fer-se càrrec de la comunicació i promoció del concert, que es realitzarà en el marc 
de la 53ª edició de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, sense 
prejudici de la que pugui fer l’entitat promotora del concert. La comunicació prevista 
és la següent: 

d. Editar i distribuir en el municipi de Palafrugell dos-cents (200) cartells publicitaris 
anunciant la celebració del concert. 

e. Assumir la despesa i la gestió de la instal·lació de la platea, escenari i generadors 
que proporcionin l’energia elèctrica necessària sense incloure els consums dels 
mateixos i les hores del tècnic. 

f. Dotar d’un espai que serveixi com a camerino de l’artista al més a prop possible del 
recinte de Port Bo. 

g. Posar a disposició dels artistes col·laboradors en el concert de vuit (8) places 
d’aparcament a Calella.  

h. Assumir les despeses derivades dels serveis de protecció civil, cossos de seguretat 
pública, salvament, així com contractar el serveis de neteja del recinte, fins a un 
màxim de 600,00€. 

i. Assumir l’allotjament dels artistes que actuïn al concert fins a un màxim de 2.000€ 
IVA inclòs. 

 
Atès que estem enllestint l’expedient per a la contractació, sol·licitem a la junta de 
govern de l’IPEP que autoritzi la facultació del president de l’IPEP per a la redacció del 
contracte. A la propera junta de govern del mes de maig es ratificarà l’aprovació de dit 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
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7. Conveni Associació de Comerciants de Palafrugell  (ACOPA). Aprovació.  

 

REUNITS 
 
D’una part, el senyor Josep Piferrer Puig, president de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, en execució de l’acord adoptat per la Junta de Govern de 
l’IPEP, en data 09/04/19, assistit per la senyora Eva Torres Nieto, com a secretària. 
 
I de l’altra, la senyora Susanna Casademont Plana, presidenta  de l’Agrupació de 
Comerciants de Palafrugell (en endavant ACOPA), amb NIF 40530481L actuant en 
nom i representació d’aquesta, inscrita amb el número 78 en el registre municipal 
d’Associacions de l’Ajuntament de Palafrugell. 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se:  
 

MANIFESTEN 

I.- Que l’IPEP afavoreixen les activitats i les accions destinades a fomentar la promoció 
i la dinamització comercial. 
 
II.- Que l’Agrupació de Comerciants de Palafrugell (ACOPA) organitza al llarg de l’any 
accions de dinamització comercial i empresarial. 
 

PACTES 

Primer.- Objecte 

 
El present document té per objecte establir les condicions per l’atorgament d’una 
subvenció a l’ACOPA pel finançament en matèria de promoció del municipi i, més 
concretament, en la dinamització del seu teixit comercial i empresarial. 
 
En conseqüència l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell atorga una 
subvenció en els termes següents:  

 
a) Aportar la quantitat de 17.000€ a càrrec de la partida 32.4310.48900 “Aportació 
ACOPA” destinada al finançament d’activitats de promoció i dinamització comercial i 
empresarial executades durant el 2019 i les despeses de personal d’acord amb el pla 
d’actuació presentat i que es farà efectiva d’acord amb el següent calendari:  
 
- Bestreta de 15.300 € en el termini màxim de 20 dies un cop signat el conveni. 
- Liquidació subvenció: 1.700 € una vegada s’hagi presentat la justificació econòmica i 
es verifiqui la seva correcció.  L’IPEP haurà de fer el pagament en el termini màxim 
d’un mes des que es verifiqui la correcció de la justificació presentada. 
 

En cas que del compte justificatiu es derivés que amb l’aportació de l’IPEP 
s’aconseguís un superàvit econòmic per l’execució d’activitats de promoció i 
dinamització, es procediria a reduir l’aportació fins obtenir una situació d’equilibri 
econòmic. 
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b) Difondre la graella d’actuacions d’ACOPA a través de les eines i mitjans propis que 
disposa l’IPEP, i per extensió els mitjans de comunicació de l’Ajuntament. 

 

 
Segon.- Condicions particulars de la subvenció  

L’ACOPA s’obliga a: 

1. Programar el calendari d’actuacions de manera consensuada amb l’IPEP 
presentant una proposta abans del 30 d’abril de 2019. 

2. Incentivar que els seus associats s’impliquin a les campanyes institucionals de 
promoció econòmica. 

3. Traslladar la informació als seus associats que des de l’IPEP se li faci arribar. 
4. Designar un membre, i substitut, de la junta de l’Agrupació com a representant del 

sector comercial a la junta de govern de l’IPEP. 
5. Sol·licitar a l’Ajuntament de Palafrugell, en el termini d’un mes, les autoritzacions 

necessàries per l’ocupació de la via pública de totes les activitats previstes. 
6. Informar a l’àrea de cultura i a l’IPEP de totes les activitats previstes per tal 

d’incloure-les a l’agenda municipal. 
7. Informar de les accions i actuacions que requereixin del suport de la brigada 

municipal de l’Ajuntament, presentant instància amb un mes d’antelació. 
 
Tercer.- Obligacions formals i de justificació de l a subvenció 

 

El beneficiari de la subvenció es compromet a: 

 

1. Portar a terme l’activitat subvencionada en els termes sol·licitats. 
2. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca el 

decret 333/2002. 
3. Fer constar en el material gràfic i altre material que s’editi  la ressenya: “Amb el 

suport de l’Ajuntament de Palafrugell” i permetre la presència de tanques, pancartes 
o banderoles publicitàries de l’Ajuntament de Palafrugell. 

 

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

5. La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu, abans del 31 
de gener de 2020, amb les despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a 
l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible al 
web de l’Ajuntament i que estarà integrat per: 
 
a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació, abans del 31 de 
gener de 2020. 
 
b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 
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. 
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d. Les despeses de personal, en cas d’haver-hi, hauran d’acreditar-se amb els 
rebuts de nòmines confeccionats d’acord amb l’ordre 27 de desembre de 1994 i 
amb els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2). 
 
e. Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 
1496/2003, 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. Els originals de les factures 
o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi constància, mitjançant 
diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la subvenció rebuda, fent-hi 
constar el percentatge imputat. 

 
Amb la signatura del present conveni l’ACOPA autoritza a l’Ajuntament de Palafrugell 
per tal de comprovar les seves dades davant l’Agència Tributària i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. 

En cas que no es justifiqui l’import estipulat es revocarà el seu import en la part no 
justificada, d’acord amb el percentatge de finançament establert. 

 
Quart.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva formalització i finalitzarà 
en el moment en què es justifiquin plenament les subvencions rebudes, i si escau, els 
controls financers que corresponguin. 

 
Cinquè.- Règim jurídic i publicació del conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està subjecte a la 
Llei 38/2003, general de subvencions, i a la seva normativa de desenvolupament.  
 
El present conveni podrà objecte de publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Causes i formes d’extinció 
 
Són causes d’extinció les següents: 
 
1. La resolució de mutu acord. 
2. La finalització de la seva vigència. 
3. La resta de causes previstes legalment. 
 
Setè.- Jurisdicció competent 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin 
sorgir. 
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Després de la lectura i signatura del present document, els atorgants es ratifiquen i 
afirmen el seu contingut, signant per triplicat i a un sol efecte, en la data que consten a 
les respectives signatures electròniques. 
  
Es proposa a la Junta de l'IPEP: 
  
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'IPEP i ACOPA per l'exercici 2019 
per l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent: 
  
ENTITAT: ACOPA 
OBJECTE: Activitats de promoció i dinamització comercial i empresarial executades 
durant el 2019 i les despeses de personal d’acord amb el pla d’actuació presentat 
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 17.000,00 € 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 17.000,00 € 
IMPORT A JUSTIFICAR: 19.000,00 € 
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT:  89,5% 
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31/01/20 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:  32.4310.48900 
BESTRETA PREVISTA : 90% 
  
Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura del referit conveni 
  
Tercer.- Condicionar l'execució d'aquest acord a l'aprovació definitiva de l'expedient 
2/2019 de modificació pressupostària aprovat inicialment al Ple ordinari del mes de 
març de 2019 
 

El Sr. Xavier Gómez demana quina quota tenen previst cobrar. 
 
El Sr. David Font explica que, de moment, la quota serà de 20€ al trimestre per tal de 
fer una campanya de captació de socis. A partir de l’any 2020 la idea és tornar a la 
quota anterior (40€ al trimestre). Actualment tenen 116 socis. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que seria interessant que la nova associació es reunís 
amb ATP i, fins i tot, fer reunions conjuntes i troba que la quota és massa baixa. 
 
El Sr. Xavier Gómez comenta que també es podria convocar a l’associació del mercat. 
 
El Sr. Albert Gómez explica que els estatuts d’ACOPA ja preveuen que sigui una 
Federació d’associacions. 
 
El Sr. David Font està d’acord que la quota és baixa però volen que els socis vegin 
que realment hi ha un canvi i confiïn en la nova Junta, per això han ofert aquest preu 
de sortida. 
 
La Sra. Anna Aguiló proposa fer una sessió extraordinària per presentar a la nova 
junta  d’ACOPA i conèixer els seus projectes. 
 
El Sr. Jordi Rubau creu que és un bon inici per compartir idees i treballar conjuntament 
alguns projectes. 
 
El Sr. David Font comenta que els hi farà arribar aquesta proposta als membres de la 
Junta. 
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S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 

8. Conveni La Brava per Flors i Violes. Aprovació.  

REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lm., senyor Josep Piferrer Puig Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell i 
President de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), en virtut de 
l’acord adoptat en la sessió extraordinària del Ple de l’ajuntament de Palafrugell en 
data 19 de maig  de 2017. 
 
I de l’altra, el senyor Sergi Carmona Romero amb NIF 45465763F en nom i 
representació de La Brava Beer SL amb domicili Oms, 10 Vullpellac amb CIF 
B55224687 com a representant legal de l’entitat mercantil, 
 
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se. 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (d’ara endavant 
IPEP) del que estableixen els seus estatuts, ostenta competències en promoció 
econòmica, turística, cultural i d’oci.  
 
II.- Que l’PEP ha emès un informe favorable sobre que l’ocupació dels espais públics 
que suposen són activitats de promoció del municipi i que per tant estan no subjectes 
a la taxa en virtut de l'article 3r de l'ordenança fiscal núm. 15. 
 
 

III.- Que La Brava Beer SL estan interessats en ser els patrocinadors del festival Flors i 
Violes de Palafrugell que s’ha de celebrar des del dia 3 de maig al dia 5 de maig de 
2019 de juliol a Palafrugell, del qual l’IPEP n’és l’organitzador. 
 
PACTES:  
 
PRIMER.- Objecte  
 

L’IPEP està interessat en celebrar el Festival Flors i Violes a Palafrugell que tindrà lloc 
del 3 al 5 de maig de 2019.  

Es tracta de l’obertura al públic d’una sèrie d’espais, (públics i privats), intervinguts per 
artistes (plàstics, visuals, sonors...) que transformen i ocupen l’espai, utilitzant el pati 
com a element de trobada, acció i reflexió, juntament amb els carrers i comerços de la 
vila decorats pels mateixos comerciants, que entre ells formen un recorregut. 

A més a més, en aquest recorregut de patis i espais, trobem tot un ventall d’activitats 
d’arts escèniques diverses, (música, dansa, teatre, espectacles infantils, tallers, 
cercaviles, etc.).  
 
Així mateix, hi ha un espai amb un escenari que acull els concerts principals i 
actuacions.  
 

L’objectiu final de Flors i Violes és donar la benvinguda al bon temps i posicionar 
Palafrugell com a pol d’atracció i referent cultural de les comarques gironines. 
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D’altra banda, La Brava Beer SL està interessat en ser patrocinador d’aquest 
esdeveniment. 
 
SEGON.- Obligacions  
 

a) La Brava Beer SL es compromet a:  
 

1. Proveir la plaça de l’Església d’una barra amb el servei de bar, fent-se 
càrrec també del personal que l’assisteixi i les necessitats pròpies d’un bar 
exterior. La barra de “La Brava Beer” vendrà en exclusiva begudes 
alcohòliques,  aigües i refrescos.  

2. L’horari de la barra serà : 
a. Divendres 3 de maig de 21h a 01.30h 
b. Dissabte 4 de maig de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 
c. Diumenge 5 de maig de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 

 
Caldrà coordinar els horaris amb el tancament dels concerts 

 
3. Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’edició de material (cartells, 

díptics, programes, dissenyadora, altres aplicacions gràfiques) del Festival 
amb una aportació màxima de 3.000.-€ més IVA. Els proveïdors 
facturaran directament a La Brava Beer SL aquestes despeses. Amb 
l’elaboració dels materials i límits segons es detalla el punt 10. 

 
4. Proporcionar als músics que actuïn a l’escenari de la plaça de l’Església 

de la beguda que necessitin per a la seva actuació a l’espai que 
s’habilitarà com a camerino (fins a un màxim de 3 consumicions per 
persona). 

 
 

b) L’IPEP es compromet a:   
 

1. Cedir un espai suficient i gratuït (als costat dels concerts) a la plaça de 
l’Església per poder muntar una barra i per la venda de begudes 
alcohòliques i refrescos, i donar les autoritzacions necessàries 

 
2. Proporcionar connexió elèctrica necessària pel bon funcionament de la 

barra (s’estima una potencia mínima de 2kw, i limitador de 16 A,  i un 
nombre 8-12 endolls) 

 
3. Disposar d’un punt de subministrament d’aigua proper per les màquines 

expenedores i un punt proper per desaiguar les maquines al final de 
l’esdeveniment. 

 
4. Proporcionar la neteja diària constant i necessària per mantenir els espais 

en bon estat al llarg de tot el programa.  
 
5. Incorporar la imatge corporativa de “La Brava Beer” a tot el material que 

s’editi en un lloc destacat i com a patrocinador per tot el municipi. 
 
6. Autoritzar la presència d’equipaments i elements corporatius editats i 

acordats en aquest contracte i altres que proporcioni La Brava a l’espai dels 
Forns.  
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7. Programar concerts i activitats a la plaça de l’Església per tal de dinamitzar 
l’espai. Permís per posar imatges corporatives als escenaris.  

 
8. Proposar i vetllar per a que els músics, cuiners, representants, autoritats, 

personatges del municipi es facin fotos amb el producte i les comparteixin 
en les seves xarxes socials així com també les compartirà La Brava a les 
seves xarxes. Influèncers.  

 
9. Fer-se càrrec de la comunicació i promoció del Festival tan en mitjans on 

line com off line. 
 
10. Editar cartells, díptics i programes del Festival i la seva distribució al 

municipi. Així com la producció dels plafons 2x1 de l’entrada del municipi i 
Mupis. 

 
11. Atorgar un Dret de preferència a favor del “La Brava Beer” per la continuïtat 

de la col·laboració, en altres esdeveniments i en posteriors edicions del 
Festival “Flors i Violes”.  

 
 
TERCER.- Vigència  
 
El període de vigència del present conveni serà fins al 31 de desembre de 2019. 
 
QUART.- Règim jurídic i publicació del conveni  
 
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa. 
 
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 
el propietari autoritza a l’ajuntament a fer públic el contingut d’aquest conveni 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.  
 
CINQUÈ.- Causes i formes d’extinció  
 
Són causes d’extinció del present conveni: 

1. La resolució de mutu acord. 
2. La finalització de la seva vigència. 
3. L'incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions assumides 

en el conveni per cadascuna de les parts. 
4. La resta de causes previstes legalment.  

 
SISÈ.- 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 en lloc i data que 
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s’assenyalen, amb tres exemplars i a un sol efecte. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 

9. Cessió d’espais de l’IPEP a empreses privades pe r a selecció de personal.  
Aprovació  

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) autoritzarà l’ús esporàdic d’un 
espai de les instal·lacions de l’IPEP sense cost econòmic per a la realització de 
processos de selecció d’empreses que tinguin centre de treball ubicat a Palafrugell 
acceptant els següents compromisos:  
 

1. Que cerquin un mínim de 10 persones treballadores per a cobrir vacants 
localitzades a Palafrugell, oferint-los unes condicions laborals adequades, amb 
contracte mínim de 4 mesos i que no discriminin per raó de gènere, edat i/o 
nacionalitat, promovent així els valors d’empresa socialment responsable amb 
l’entorn i oferint una ocupació de qualitat. 

2. Fer sol·licitud prèvia d’oferta de treball al Servei d’Ocupació Municipal de I’Ipep 
(SOMI), com a mínim un mes abans a la incorporació al lloc de treball per 
poder fer la corresponent gestió del servei i la posterior selecció per part de 
l’empresa.  

3. Destinar les persones necessàries de l’empresa que es responsabilitzaran de 
tot el procés de selecció, incloent el control de l’entrada i sortida de les 
persones candidates amb un mínim de dos professionals responsables de 
l’empresa que s’ocuparan dels serveis complementaris a la selecció, així com 
del control de documentació i atenció a les persones citades. 

4. El material necessari (fotocòpies, material d’oficina, telèfon, etc) anirà a càrrec 
de l’empresa ja que aquesta autorització només comporta l’ús de l’espai. 

5. Aquesta autorització es podrà sol·licitar els següents dies:  
- Dilluns de 9 a 14h i de 16 a 18.30h i divendres de 9 a 14h. Caldrà que 

l’empresa citi a les persones candidates a partir d’aquest horari  no 
abans. Aquest horari estarà subjecte sempre a la disponibilitat de 
l’espai. 

6. Fer un bon ús i control de l’espai cedit tenint en compte que és un espai ubicat 
al lloc habitual de treball de l’IPEP i en horari de prestació dels seus serveis.  

7. Deixar l’espai en les mateixes condicions d’abans de ser utilitzat.  
 
 
 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), AUTORITZA a l’empresa                                     
------------------------------- amb núm. de registre --------------- a la borsa de treball, per a 
l’ús d’un espai de les instal·lacions de l’IPEP per a la realització del procés de selecció 
per al seu centre de treball ubicat a Palafrugell durant el/s dia/es -----------------------------
------------ en horari -------------------------------------------.  
 
 
Signatura 
 
 
 
 
Nom, cognoms i DNI de la persona sol·licitant i càrrec ocupat 
Segell de l’empresa 
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Palafrugell, data 
 
 

10. Conveni Consell Comarcal Baix Empordà “Som Sing ulars 2018-2019”. 

Ratificació  

 

D’una part, el Sr. Joan Català Pagès, en qualitat de president del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, amb domicili al carrer dels Tarongers, 12 de la Bisbal d’Empordà. 
 
D’una altra part, el Sr. Josep Piferrer Puig, en qualitat de president de l’Institut de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell, amb CIF P1700054H i domicili al 
carrer C/ Major 1, de Palafrugell. 
 
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una 
part per la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya i el 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya i per l’altra part, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la 
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte, 
 

EXPOSEN 
 
Primer.-  Que el Consell Comarcal del Baix Empordà és l’entitat promotora del projecte 
Som Singulars Baix Empordà 2018-2019, que pretén tutoritzar, orientar, formar i inserir 
80 joves aturats d’entre 16 i 29 anys (Exp. SOC020/18/00025). 
 
Segon.- Que els 80 alumnes del Baix Empordà estan adscrits a especialitats 
relacionades amb ajudant de cuina, ajudant de cambrer, atenció al client i auxiliar de 
magatzem. 
 
Tercer.-  Que aquest projecte té  com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la 
inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu dels/les joves participants. 
Consten d’una formació professionalitzadora necessària per al desenvolupament 
adequat d’un determinat lloc de treball i, si escau, d’una formació complementària 
específica i vinculada a aquella amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats de les 
empreses susceptibles de contractar les persones joves. 
 
El col·lectiu d’incidència del programa és molt heterogeni i no comparteix les mateixes 
característiques quant a competències, nivell de formació assolit, temps que fa que 
han abandonat els estudis, expectatives i motivació, entre d’altres. Per aquest motiu, el 
Consell Comarcal del Baix Empordà delimitarà clarament les característiques del 
segment de joves amb el que vol treballar i adaptar el conjunt de mesures que preveu 
el programa (actuacions de motivació, tutoria, de foment de la qualificació i/o al retorn 
al sistema educatiu) a les seves necessitats, així com, a les especificitats pròpies dels 
municipis d’incidència. 
 
Quart.-  Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell està interessat en què el 
projecte “Som Singulars” amb l’especialitat d’atenció al client es desenvolupi en el seu 
municipi. 
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Cinquè.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà gestionarà les pràctiques 
formatives dels alumnes pertanyents al municipi de Palafrugell, per a l’aprenentatge de 
les especialitats formatives detallades en el punt segon. 
 
El programa Som Singulars contempla l’adquisició d’experiència professional en 
empreses a través de la inserció. En determinats casos, les empreses que subscriguin 
contractes de treball amb els joves participants poden rebre una subvenció. 
 
Sisè.-  Que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord que l’especialitat 
d’atenció al client del projecte Som Singulars Baix Empordà 2018-2019, desenvolupi 
tasques, prèviament acordades amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, 
en espais públics del municipi de Palafrugell. 
 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats acorden formalitzar aquest 
conveni de col·laboració amb subjecció a les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà adscriurà l’especialitat d’atenció al 
client al municipi de Palafrugell. Les tasques a desenvolupar i les corresponents zones 
d’intervenció han d’estar acordades prèviament amb els serveis tècnics municipals de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i la direcció del projecte Som 
Singulars. 
 
Segona.-  L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, prèvia presentació de 
liquidació del Consell Comarcal del Baix Empordà aportarà 4.000,00 € , amb càrrec a 
la partida 32.4310.22702 “Foment de la formació, l’ocupació i l’empresa”, pel 
finançament de les despeses no subvencionades per a 8 joves del municipi. Qualsevol 
despesa imputable al desenvolupament de les accions que no correspongui a aquests 
conceptes serà pressupostada i el seu pagament es decidirà amb acord entre 
ambdues parts. El pagament de l’aportació es realitzarà en un sol termini abans del 30 
de juny de 2019, havent finalitzat la formació professionalitzadora. 
 
Tercera.-  El Consell Comarcal del Baix Empordà aportarà tot el material de 
l’especialitat d’atenció al client, per tal de poder dur a terme amb garanties els treballs 
a realitzar.    
 
Quarta.-  El Consell Comarcal del Baix Empordà és el responsable de la vigilància i 
manteniment de les condicions de seguretat i salut laboral al llarg de l’execució de les 
tasques pràctiques, i de les pràctiques formatives que és desenvolupin dins el terme 
municipal de Palafrugell. 
 
Cinquena.-  L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell cedirà un espai idoni per 
a utilitzar-lo com a aula, per tal de poder impartir amb tota normalitat la formació 
teòrica, la complementària i la pràctica de dita especialitat. L’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell es compromet també a proporcionar a l’alumnat l’accés a 
una aula d’informàtica o espai equipat amb ordinadors i connexió a Internet, per tal de 
poder realitzar sessions d’informàtica i tutories. 
 
Sisena.-  L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell atorgarà o gestionarà en el 
seu cas, les autoritzacions, permisos o llicències necessaris per al desenvolupament 
de les activitats previstes en aquest conveni. 
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Setena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell respectarà les condicions 
contractuals dels alumnes i dels docents del projecte Som Singulars i tindrà en compte 
les tasques realitzades per l’alumnat participant en aquest conveni, a l’hora de 
programar futures polítiques d’ocupació. 
 

Vuitena.- El Consell Comarcal del Baix Empordà es reserva el dret de disposar 
lliurament, previ acord amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell , dels 8 
alumnes del municipi, ja que és tracta d’un projecte d’àmbit comarcal. L’alumnat podrà 
realitzar pràctiques formatives puntuals, que es considerin bàsiques per completar el 
seu itinerari formatiu, en altres municipis i espais de la comarca.       

  
Novena.- Es constituirà una comissió tècnica de seguiment formada pel tècnic/a 
responsable de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i pel tècnic/a 
responsable de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
Aquesta comissió es reunirà semestralment amb caràcter regular amb la finalitat de fer 
un seguiment de les actuacions desenvolupades i per programar aquelles que es 
considerin oportunes. De la mateixa manera, per garantir la coordinació i el bon 
seguiment del projecte, el Consell Comarcal del Baix Empordà es compromet a emetre 
a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell una memòria final del programa amb 
els resultats obtinguts, especificant l’impacte i avaluació del programa a Palafrugell, és 
a dir, joves palafrugellencs que hi han participat i empreses del municipi 
col·laboradores i resultats obtinguts. Així mateix, en finalitzar el programa i des de 
l’acció de tutories s’informarà als joves participants en el projecte dels respectius 
Serveis d’Ocupació Municipals, si es dóna el cas, amb l’objectiu de continuar 
promocionant la seva inserció laboral una vegada finalitzat el programa. 
 
 
Desena.- Aquest conveni entrarà en vigència a partir de la data de la seva signatura i 
fins a 31 de desembre de 2019. En el supòsit de pròrroga, les parts hauran de posar-
se d’acord amb l’aportació que haurà de fer l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell per desenvolupar el Som Singulars Baix Empordà 2018-2019. 
 
Onzena .- El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva 
vigència, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 
 

- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 
establertes en aquest conveni. 

- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
 

Dotzena.-  Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que 
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
Tretzena.-  Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
I perquè així consti els efectes oportuns, el signen les parts contractants, per duplicat i 
a un sol efecte, en la data i lloc assenyalats a la signatura electrònica.  
 
Es ratifica per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
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11. Devolució fiança Sonostudi pel contracte del se rvei de sonorització i 
il·luminació de la Cantada d’havaneres finalitzat. Ratificació  

En la data 12 d’abril de 2016  la Junta de Govern de l’IPEP va adjudicar el contracte 
pel servei  de la sonorització, il·luminació i visualització dels actes organitzats per a la 
cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, a SONOSTUDI SA amb CIF 
A08616419, prèvia constitució del dipòsit de garantía definitiva d'acord amb la carta de 
pagament que consta en l'expedient, de data 30 de maig de 2016 amb número 
d’operació 320160000044, per import de mil sis-cents setanta-cinc euros (1.675€). 

Havent finalitzat el termini de la garantía definitiva del contracte la gerent de l’IPEP  ha 
emés informe favorable respecte a l’execució del contracte i, en data 1 d’abril de 2019, 
el tresorer de fons de l’IPEP ha emès informe en què conclou que es considera 
procedent la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva dipositada, atès que no hi 
ha cap quantitat pendent de pagament a compte de SONOSTUDI SA ni cap deute 
pendent d’ingrés a aquest ens. 

 
Fonaments de dret 
 
Clàusula 25 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
Article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
Acords 
 

Primer. Retornar la garantia de mil sis-cents setanta-cinc euros (1.675€) a l'empresa 
SONOSTUDI SA amb CIF A08616419, prèvia la presentació de l’original de la carta de 
pagament, mitjançant transferència bancària a un número de compte de la seva 
titularitat corresponentment acreditada. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i al tresorer de l’IPEP ens als 
corresponents efectes oportuns. 
 
Es ratifica per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.15h 
 
 


