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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 
14 DE MAIG 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. Ernest Roglans Corredor 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sra. Margarida Matas Jordi 
Sr. Jordi Rubau Andújar 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Sílvia Monar Aynier 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 14 de maig 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. Josep Sepúlveda 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.  
 
2. Flors i violes 2019. 1a valoració. Informe  

 
La desena edició de Flors i Violes, organitzada per l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell juntament amb la contractació de l’equip extern format per Gerard Ventura i 
Francesc Niell,  ha tingut lloc del 3 al 5 de maig amb un balanç molt satisfactori 
 
El mapping inaugural de la 10ª edició de Flors i Violes va omplir de gom a gom plaça 
Nova i es va convertir en un dels espectacles més multitudinaris de la programació 
d’enguany. Un dels altres aspectes destacats ha estat el circuit nocturn, novetat 
d’aquesta edició i que es repetirà els propers anys. Aquesta proposta ha fet que els 
espais tinguessin un públic que aprofitava la màgia dels espectacles lumínics durant el 
vespre. Paral·lelament el nombre de visitants segueix creixent, sobretot gràcies a la 
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consolidació del creixement a la geografia del municipi, amb la participació activa dels 
nuclis (Calella, Llofriu, Tamariu i Llafranc) on cal esmentar s’ha tornat a comptar amb 
el servei de bus que unia els nuclis per tal de seguir la programació de l’esdeveniment.  
 
El festival que dóna la benvinguda a la primavera a Palafrugell, i que s’ha consolidat 
com una de les activitats d’inici de primavera més participativa, no només a nivell 
d’assistència, també pel nombre d’espectacles i d’espais decorats (superant la 
cinquantena). 
 
Flors i violes 2019 s’ha tornat a reafirmar com un excel·lent aparador ple 
d’espectacles, música, màgia, gastronomia, cercaviles... pensat i concebut per donar 
cabuda a tot tipus de públics: des del més familiar i infantil, passant pels enamorats de 
la gastronomia del Baix Empordà, fins als amants de la música en diferents formats i 
estils.  
 
A més a més, després de 10 anys es manté un marge que continuarà creixent tan a 
nivell geogràfic, com a nivell d’espectacles per seguir sent un referent dins l’àmbit dels 
festivals de la primavera al nostre país. Aquest any s’han repartit 5.000 programes i 
s’han consultat més de 10.500 continguts a l’aplicació de l’esdeveniment. 

Pel que fa als menús Flors i Violes enguany s’han servit prop de 800 menús en 24 
establiments. 

La Sra. Sílvia Beleña agraeix també la col·laboració dels bars i establiments de Plaça 
Nova per mantenir la foscor dels locals durant el mapping. 

El Sr. Albert Gómez fa un agraïment explícit al Centre Fraternal ja que és el negoci 
més involucrat en la projecció del mapping.   

El Sr. Jordi Rubau manifesta que el fet que Flors i Violes sigui flexible i vagi canviant 
cada any és molt positiu per diferenciar-nos dels pobles veïns que també organitzen 
activitats similars. 

La Sra. Anna Aguiló fa esment de la importància que han tingut els col·laboradors del 
Flors i Violes que ha permès augmentar els continguts, però considera que s’hauria de 
millorar la direcció artística dels 10 patis oficials. La selecció hauria de ser més 
rigorosa i seriosa, per tal que no acabi essent una simple decoració d’un espai. Els 
projectes haurien de tenir un discurs al darrera, amb la firma i un reconeixement de la 
persona creadora.  A banda, comenta que el màpping de l’any passat li va agradar 
més ja que tenia contingut, que aquest any troba que hi havia més imatge sense 
contingut treballat. 

El Sr. Albert Gómez li respon que no parlaria tant de rigor sinó de recursos, ja que el 
Flors i Violes es fa amb un pressupost molt baix, pel què representa, i s’haurien de 
poder pagar més diners tant als artistes dels patis oficials com els que fan les 
actuacions. 

La Sra. Margarida Matas comenta que subscriu el que diu l’Anna Aguiló. 

El Sr. Xavier Nicolazzi pregunta perquè han de ser artistes professionals els que fan 
els muntatges, que perquè no es dona la veu a la gent de Palafrugell que hi tingui 
interès. 

La Sra. Anna Aguiló diu que és l’origen del Flors i Violes i per arribar al nivell de 
reconeixement de Temps de Flors s’ha de dotar de nivell els patis 

La Sra. Roser Massaguer pregunta si no es podria fer un tipus de concurs com ara les 
carrosses. 
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La Sra. Margarita Mauri comenta que ella no està d’acord en que s’hagi d’encarregar 
tot a professionals, ara que si s’ha de fer un reconeixement millor. 

El Sr. Jordi Rubau manifesta que la feina dels artistes s’ha de pagar, perquè és una 
feina com una altra.  
 
 
 

3. Tasta el Mercat. Informe  
 
Enguany, i aquest cop en el marc de les 57es Festes de Primavera, l’IPEP 
conjuntament amb el Mercat de Palafrugell, celebrarà la 2a edició del Tasta el Mercat, 
el dissabte 8 de juny, de 20 a 23 h. 
 
Recordem que el Tasta el Mercat són uns tastets exclusius del Mercat, l’objectiu 
principal del qual és la promoció dels productes i elaboracions dels propis marxants. 
 
La novetat d’aquesta edició és que totes les parades participants es trobaran a 
l’exterior del mercat, és a dir al carrer Pi i Margall. Aquest canvi farà que hi hagi un 
únic ambient, i no 3, i que els assistents puguin gaudir del bon temps. 
 
Un altre canvi, respecte la primera edició, serà que no hi haurà un punt de cocció únic, 
fet que feia alentir la degustació. Per tant, cada parada courà i servirà el seu producte. 
 
El preu de 5 tiquets serà de 8€ i hi haurà venda anticipada la setmana abans a les 
parades del mercat i el mateix dia durant l’acte es posaran dos punts de venda de 
tiquets. 
 

Paral·lelament al Tasta el Mercat, també hi haurà altres esdeveniments, organitzats 
per altres àrees de l’Ajuntament i entitats, que el complementaran: botiga al carrer, 
karts per a la mainada, concerts de música i el tobogan aquàtic. 

El Sr. Jordi Rubau, abans de parlar del Tasta el mercat, comenta una preocupació que 
hi ha entre els marxants i és que s’ha sentit que es vol canviar la direcció del C. 
Tarongeta. Amb aquestes notícies hi ha molt nerviosisme perquè no es pugui arribar a 
la plaça Priorat Santa Anna per aparcar. 

El Sr. David Font diu que també li ha arribat la queixa de diversos comerciants. 

El Sr. Albert Gómez comenta que és la primera notícia que sent sobre això, que en tot 
cas sí que s’ha parlat de posar una càmera, com les que hi ha en diversos carrers del 
municipi, però d’aquest aspecte no. En tot cas quan es faci reunió els convocaran per 
parlar de tot plegat, mercat i comerciants també.   

El Sr. Jordi Rubau comenta que pel Tasta al Mercat són 9 o 10 parades que hi 
participen. Explica també el sistema de tiquets. 

El Sr. David Font posa en dubte si no serà contraproduent que al mateix temps hi hagi 
el Tasta el Mercat i el Tobogan al C. Sant Sebastià per festes de primavera?  

 
 

 
4. Cap de setmana de les havaneres i 53ª edició de la cantada d’havaneres. 

Informe  
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Aquest any el cap de setmana de les havaneres s’organitzaran dos concerts, les 
havaneres el dissabte, i el concert de Diego El Cigala el diumenge a càrrec Festival 
Ítaca. 
 
Les entrades de les havaneres es posaran a la venda el proper 27 de maig a les 10h 
del matí al preu de 30€ o 35€ en funció de la ubicació més 1,5€ de despeses de 
gestió. 
 
Cal destacar que aquest any l’empresa que subministrarà el so i la llum serà diferent a 
la que ho ha vingut fent durant els darrers anys. 
 
El cartell d’enguany l’ha fet l’artista palafrugellenca Rosa Aguiló. 
 
El programa del cap de setmana està previst que sigui: 
 
(Falta taula rodona Fundació Ernest Morató) 
 

Dissabte 6 de juliol de 2019  
  
 
 Tarda/nit Passeig del Canadell i C. de Francesc Estrabau:  

 Mercat d’artesans 
 

 
 22,30h Plaça del Port Bo: 
  53a Cantada d’havaneres amb els grups: 

Arjau (Palafrugell) 
Neus Mar (Palafrugell) 
Port Bo (Palafrugell) 
Son de l’Havana (Barcelona) 
 

    
Retransmissió en directe de la Cantada en pantalla gegant a: 

  Platja del Canadell  (Calella) 
  Platja del Port Pelegrí  (Calella) 
  Plaça Nova  (Palafrugell) 
  Platja de Llafranc 
 
 
  00,30h Concerts de prop a les tavernes de Calella de 
Palafrugell 
 
 
 

 
 
FESTIVAL ÍTACA 
 
 

Diumenge 7 de juliol de 2019  
  
 21.30h Plaça del Port Bo: 
  Concert de Diego El Cigala del Festival ítaca 
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  Entrades a la venda a  www.itacacultura.cat  
 

El Sr. Ernest Roglans pregunta si com cada any es retransmet la Cantada per TV3? 

La Sra. Sílvia Beleña diu que sí. També explica que enguany s’ha fet el contacte amb 
la comissió organitzadora del 500 aniversari de la fundació de la ciutat de l’Habana de 
Cuba, i vindran representants a la Cantada.  
 
 

5. Treball empresaris PAE’S. Evolució. Informe  
 

El dijous 11 d’abril es va fer la reunió de constitució de l’associació de polígons 
d’activitat econòmica de Palafrugell i la Riera d’Esclanyà de Begur. Queda pendent 
enviar tota la documentació al Departament de Justícia per la constitució formal.  

Es van presentar els membres que formaran part de la junta de la nova associació de 
polígons d’activitat econòmica de Palafrugell i la Riera d’Esclanyà de Begur:  

Margarida Matas de Tapones y Especialidades del Corcho SA (TESA) com a 
Presidenta 

Joan Resplandis de Resplandis Ferrer CB com a Vicepresident 

Josep Sabater de Trefinos SL com a Secretari 

Pere Creixell de Creixell SA com a Tresorer 

Manel Cruz de Jabones Ter SL com a Vocal 

Francesc Moreno de Wesdurlan SL com a Vocal 

A banda de les tasques de manteniment del web www.palafrugellindustrial.cat, s’està 
treballant amb els següents temes: 

 Seguiment i contacte  amb les empreses que s’estan adherint a l’associació, 
actualment ja hi ha 25 empreses associades. També s’estan fent trucades per 
informar a les empreses que no van venir a la reunió per tal que s’adhereixin. 

 Senyalització dels polígons . En breu s’aprovarà el pressupost d’execució de la 
primera (identitat gràfica) i la segona fase (senyalística) i es podrà iniciar la taula 
de treball de senyalització on hi ha unes 6-8 empreses que en formen part per 
poder treballar conjuntament amb el sector. L’empresa que ho farà és un grup de 
recerca de la Universitat de Barcelona amb experiència en senyalització d’altres 
polígons industrials, com ara el de Polinyà o una part de Terrassa, entre d’altres... 
El pressupost del projecte, d’uns 6.000€ anirà a càrrec de l’IPEP que ha obtingut 
una subvenció de la Diputació per fer-hi front.  

 Contacte empresa Fibra òptica . Es va fer venir un distribuïdor de l’empresa 
Adamo que va explicar que necessiten un mínim d’empreses per poder fer el 
desplegament. També s’està fent el contacte amb totes les que no van venir a la 
reunió per mirar de trobar interessats.  

Un cop s’hagi iniciat la taula de senyalització anirem obrint les altres 3 taules de 
treball (promoció i difusió, serveis i manteniment i urbanisme) en funció de les 
necessitats que vagin sorgint.  

 
 

6. Conveni Sarfa pel Julivia Bus. Aprovació.  
 

Relació de fets 
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Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i Sarfa SL per a la millora i l’ampliació de les connexions del servei de 
transport regular amb els nuclis de calella, llafranc i tamariu (itineraris 6 i 7). 
 
- Que és d’interès de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
(IPEP), així com de l’Ajuntament de Palafrugell, promocionar una millora en les 
connexions entre municipis, tant als ciutadans de Palafrugell com als visitants de les 
localitats que durant els mesos de màxima afluència turística es concentren en els 
nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu. 
 
- Que aquestes millores són una gran oportunitat per a millora la mobilitat de la gent 
entre els nuclis costaners principalment, però també amb la vila, dinamitzant els 
recursos territorials turístics que es troben al llarg del recorregut, o a prop d’aquests, i 
que alhora permetran minimitzar el volum de vehicles privats als nuclis costaners.  
 
- Que l’empresa SARFA SL ha mostrat de nou el seu interès per a realitzar aquestes 
millores, tal i com va fer en anys anteriors que, per dotar-les de major visibilitat i 
augmentar la percepció de la qualitat del servei, ofereix de nou prestar algunes 
expedicions amb un vehicle descapotat que permeti gaudir de la bellesa paisatgística 
del municipi, el mateix que es va utilitzar en anys anteriors. 
 
- Que l’empresa SARFA SL, en relació amb la concessió que té adjudicada per a 
l’explotació de les línies de transport regular de viatgers dels itineraris 6 i 7 dels 
Serveis Territorials de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat la corresponent aprovació del 
quadre d’horaris del servei públic de transport regular de viatgers de Palafrugell, 
Calella, Llafranc i Tamariu per a l’estiu de l’any 2019 en data 13 de maig de 2019 i que 
es compromet a obtenir-la abans de l’inici del servei.  
 
 

Pactes 
 
Primer.- Objecte del conveni. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni la regulació de la millora i l’ampliació de les 
connexions del servei de transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu 
(itineraris 6 i 7) entre l’IPEP i SARFA, SL. 
 
Segon.- Durada del conveni. 
 
El present conveni té vigència per l’exercici 2019, amb la voluntat de les parts de donar 
continuïtat als acords recollits en aquest document mitjançant l’aprovació i signatura 
dels corresponents convenis pels exercicis 2020, 2021 i 2022 
 
 
Tercer.- Compromisos de les parts. 
 
3.1.- SARFA SL es compromet a disposar abans de l’inici del servei de la resolució 
d’aprovació i, per tant de l’autorització dels horaris de la concessió que té per a 
l’explotació de les línies de transport regular de viatgers dels itineraris 6 i 7 de transport 
regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu per tal de poder prestar el servei 
en els següents termes: 
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1. Mantenir les connexions del transport regular dels itineraris 6 i 7 amb la L1-
Julivia que realitzarà 6 expedicions diàries, 3 al matí i 3 a la tarda, amb un bus 
descapotat de 34 places + conductor, amb possibilitat de 29 places + 1 PMR, per 
persones amb mobilitat reduïda, amb sortides des de l’Estació de Palafrugell a les 9.30 
h, 11 h, 12.30 h, 16 h, 17.30 h i 19 h. 
 
2. Aquest servei de la L1 – Julivia, a petició de l’IPEP, s’inicirà un cop finalitzades 
les Havaneres de Calella, començant el servei el 12/07/2019 i acabant el 22/09/2019 i 
es modifiquen els períodes del calendari per a les línies L2 i L3 per ajustar-los al total 
de Qm i hores a realitzar anualment en aquests itineraris, segons document “Proposta 
horaris itineraris 6(L1169) i 7(L1148) - 2019”. 
 
3. Aplicar les tarifes aprovades del bitllet senzill pels Serveis Territorials de 
Transports de la Generalitat de Catalunya de la demarcació de Girona per aquest any 
2019 i mantenir les tarifes per a bitllets d’1 dia i de 3 dies (tant adult com infantil): 
 
• Bitllet gratuït: 0,00 € (vàlid pels menors de 4 anys) . 
• Bitllet senzill: 1,75 € (percepció mínima) per recorregut entre Palafrugell i 
Tamariu (directe) i viceversa. 
• Bitllet diari, vàlid per 1 dia (adults, majors 12 anys): 5,00 € per viatjar en 
qualsevol de les línies 1 i 2. 
• Bitllet diari vàlid per 1 dia (nens de 4 a 12 anys): 2,50 € per viatjar en qualsevol 
de les línies 1 i 2. 
 
NOTA: Aquests bitllets diaris vàlids per un dia permetran pujar i baixar tantes vegades 
com l’usuari vulgui al llarg d’una mateixa jornada dins el període d’estiu. 
 
• Bitllet vàlid per 3 dies (adults, majors 12 anys): 12,00 € per a viatjar en 
qualsevol de les línies 1 i 2. 
• Bitllet vàlid per 3 dies (nens de 4 a 12 anys) : 5,00 € per viatjar en qualsevol de 
les línies 1 i 2. 
 
NOTA: Aquests bitllets vàlids per 3 dies permetran pujar i baixar tantes vegades com 
l’usuari vulgui, durant 3 dies, consecutius o no, dins el període d’estiu. 
 
4. Mantenir el quadre de parades, horaris i d’expedicions aprovats els 21/06/2016.  
  
5. Assumir els costos d’impressió dels bitllets de venda a bord del bus. 
 
6. Assumir el cost del transport de passatgers del darrer servei en cas de superar 
l’aforament disponible en l’últim trajecte del bus, mitjançant reforços. 
 
7. Incorporar les següents millores tècniques sol·licitades per l’IPEP per 
augmentar la qualitat del servei: 
 
- Pantalla interior amb indicació de pròxima parada a través de geolocalització 
del bus. 
- Millora del servei GPS amb localització del vehicle. 
- Connexió de l’App Julivia Bus propietat de l’Ajuntament al GPS del vehicle. 
  
8. Oferir,  abans de l’inici del servei, un màxim de 6 expedicions gratuïtes per als 
treballadors del sector turístic per tal de que coneguin el producte i puguin oferir-lo als 
seus clients, així com per altres entitats que decideixi l’IPEP. 
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9. Fer una aportació no finalista a favor de l’IPEP, d’acord amb l’establert a 
l’apartat tercer, en cas que els ingressos obtinguts per l’explotació de la L1 (Julivia) en 
el període entre el 12 de juliol i el 22 de setembre de 2019 siguin superiors al punt 
d’equilibri previst. 
 
10. Facilitar les actuacions de control financer que, d’acord amb la Llei 38/2003, 
executi l’IPEP. 
 
3.2.- L’IPEP es compromet a: 
 
1. Contractar el disseny del material de promoció del servei, d’acord amb les 
campanyes publicitàries a realitzar. 
 
2. Contractar l’edició de material (prospecte genèric, guia específica, identificador 
establiments que venen tiquets, identificador establiments que ofereixen descomptes i 
retolació parades). 
  
3. Contractar la comunicació de les millores dels servei i de la seva posada en 
marxa als mitjans utilitzats habitualment per l’IPEP. 
 
4. Manteniment de l’App Julivia i la seva connexió al GPS. 
 
5. Atorgar una subvenció, d’acord amb l’establert a l’apartat tercer, en cas que els 
ingressos obtinguts per l’explotació de la L1 (Julivia) ) en el període entre el 12 de juliol 
i el 22 de setembre de 2019 siguin inferiors al punt d’equilibri previst. 
 
Quart.- Finançament de les actuacions derivades del conveni.. 
 
4.1.- S’ha estimat un punt d’equilibri de la recaptació neta (sense IVA) obtinguda en la 
L1 (Julivia) del període comprès entre el 12 de juliol i el 22 de setembre de 2019 de 
26.417,68 €. 
 
4.2.- En el supòsit que en la L1 (Julivia), en el període comprès entre el 12 de juliol i el 
22 de setembre de 2019, no arribi a aquesta recaptació neta de 26.417,68 €, l’IPEP 
abonarà a SARFA SL el 50% del diferencial, fins a un màxim de 7.500 €,  assumida de 
l’aplicació pressupostària 32.4300.22602 “Altres despeses foment del turisme” del 
pressupost de despeses de l’IPEP per l’any 2019, i SARFA SL es farà càrrec de l’altre 
50%. 
 
4.3.- En el supòsit que la recaptació neta de la L1 (Julivia) del període comprès entre 
el 12 de juliol i el 22 de setembre de 2019 superés els 26.417,68 €, SARFA SL 
abonarà a l’IPEP una aportació d’import igual al 50% de la diferència entre la 
recaptació neta real obtinguda i l’import de 26.417,68 € de recaptació neta prevista pel 
punt d’equilibri. 
 
4.4.- L’IPEP es compromet a fer la màxima difusió possible del servei amb els mitjans 
de comunicació que treballen habitualment, així com a la venda de tiquets, tant 
prèviament, com durant el període de prestació d’aquest. Així mateix es comprometen 
a treballar per tal d’aconseguir avantatges i descomptes en diversos recursos turístics 
per als usuaris del servei. 
 
4.5.- Justificació. SARFA SL justificarà, mitjançant certificat emès i signat per qui 
disposi del corresponents poders, i que es presentarà abans del 15 d’octubre de 2019, 
els ingressos de la L1 per tal de determinar el dèficit o bé per determinar la partició 
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dels beneficis. En cas que d’aquest certificat es derivi un pagament per part de l’IPEP, 
aquest certificat tindrà la consideració de compte justificatiu de la subvenció. 
 
 

Fonaments de dret 
 
- Que l’article 86 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú, regula 
la  possibilitat que les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer l’interès 
públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb persones tant de dret públic 
com privat, sempre i quan aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin 
sobre matèries no susceptibles de transacció.  
 
- Que la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determina que 
“Els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable”. 
 
 

Resolc 
 
Primer.-  Proposar l’aprovació el conveni col·laboració entre l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell i Sarfa SL per a la millora i l’ampliació de les connexions del 
servei de transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu (itineraris 6 i 
7). 
 
 
Segon.-  Proposar facultar  el President de l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.  
 
 
 
 

7. Conveni Radikal Swim. Aprovació  
 
REUNITS: 
 
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) i 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. Daniel Serra Verdaguer president del Club de Natació Radikal Swim, constituït el 
7 de gener de 2010, Nº de registre entitats esportives 15.361 del Consell Català de 
l’Esport i amb domicili al carrer d’Aragó núm. 237 principal 1 de Barcelona. 
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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’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Palafrugell i el Club de Natació Radikal Swim per a 
l’organització de l’esdeveniment anomenat “Radikal Marbrava Calella – Illes Formigues 
- Llafranc 2019” 

 
 

2. OBLIGACIONS  
 

a) El Club de Natació Radikal Swim  es compromet a: 
 

1. Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil en els termes que marca 
el decret 333/2002 

2. Organitzar el “Radikal Marbrava Calella – Illes Formigues – Llafranc 2019” a 
Llafranc el 12 i 13 d’octubre de 2019 (o, en cas de mal temps, el 26 i 27 
d’octubre de 2019) 

3. Fer constar en els rètols anunciadors i altre material que s’editi del “Radikal 
Marbrava Calella – Illes Formigues – Llafranc 2019” la ressenya: “Amb el 
suport de l’Ajuntament de Palafrugell”  

4. Amb la signatura del present conveni el Club de Natació Radikal Swim atorga 
la seva autorització per tal que l’Ajuntament de Palafrugell pugui comprovar les 
seves dades davant l’Agència Tributària i Seguretat Social. 

5. La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu abans del 
31 de desembre de l’any en curs de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model 
normalitzat disponible a la 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. 

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 
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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 1619/2012, pel qual s’aprova el reglament regulador de les 
obligacions de facturació. D’acord amb les Bases Generals de 
Subvencions pel 2019 les despeses indirectes i/o generals es poden 
imputar pel beneficiari, fins a un màxim del 13% sobre les despeses 
directes justificades. 

 
b) L’Ajuntament de Palafrugell, el seu organisme au tònom (IPEP)  i l’Area 

d’Esports es comprometen a: 
 

1. Mitjançant el pressupost de l’IPEP en la partida subvenció Radikal  Swim 
32.4300.48902, a efectuar una aportació de 1.800,00 euros (mil vuit-cents 
euros) en el termini d’un mes des de la presentació del compte justificatiu per 
part del Club de Natació Radikal Swim, sempre que  sigui complerta. En cas 
que del compte justificatiu es derivés que amb l’aportació de l’Ajuntament,  
l’IPEP i de l’Àrea d’Esports, el Club de Natació Radikal Swim aconseguís un 
superàvit econòmic per l’execució de les seves activitats, es procediria a reduir 
l’aportació fins obtenir una situació d’equilibri econòmic. 

2. Mitjançant el pressupost de l’Àrea d’Esports en la partida subvenció Radikal 
Marbrava 62.3410.48908, a efectuar una aportació de 1.000,00 euros (mil 
euros) en el termini d’un mes des de la presentació de la memòria econòmica i 
d’activitats per part del Club de Natació Radikal Swim, sempre que es 
compleixin els mateixos requisits que s’han sol·licitat per l’aportació de l’IPEP. 

3. L’Ajuntament a través de l’Àrea de Serveis, Policia Local, l’Àrea d’Esports i 
l’IPEP es compromet a facilitar el suport logístic necessari pel bon 
desenvolupament dels esdeveniments. 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. Veure annex 1. 

 
 
3. 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. 

 

4. JURISDICCIÓ COMPETENT 
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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. 

I, en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en 
el lloc i data que s’indica a continuació. 

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

 
8. Adjudicació del Contracte per a la sonorització,  il·luminació i visualització 

dels actes organitzats per a la cantada d'havaneres  de Calella de 
Palafrugell. Aprovació.  

 
Relació de fets 
 
I. En data 12 de març de 2019 la junta de govern de l’IPEP va facultar al president per 
tal de poder iniciar la contractació dels serveis de sonorització. En data 22 de març de 
2019 per resolució de presidència es va aprovar l’expedient 10/2019 per la 
contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i visualització dels actes 
organitzats per a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, juntament amb 
l’aprovació del plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques, a licitar per mitjà de procediment obert simplificat, amb multicriteri automàtic 
d’adjudicació. La resolució es va ratificar per acord de la junta de govern en data 09 
d’abril de 2019. 
 
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del 
contractant en data 22 de març de 2019, presentant-se les següents empreses 
licitadores: 
 

Nom del licitador NIF 
BTM SOUND SL B17571175 
SONOSTUDI SA A08616419 

 
III. En data 11 d’abril de 2019 la mesa de contractació es va reunir per realitzar 
l’obertura del sobre A, corresponent a la documentació administrativa i va acordar 
admetre a l’empresa BTM SOUND, SL, donat que havia presentat la corresponent 
declaració de responsable de conformitat amb el plec de clàusules administratives 
particulars i requerir a l’empresa SONOSTUDI, SA per tal de que aclarís la seva 
inscripció en el RELI, requeriment que va ser atès en temps i forma amb la presentació 
el dia 16 d’abril de la instància amb registre d’entrada 2019007185 de la corresponent 
certificació d’inscripció. 
 
IV. En data 17 d’abril de 2019 es va reunir novament la mesa per procedir a l’obertura 
del sobre B, corresponent a l’oferta econòmica i altres criteris automàtics d’adjudicació. 
Desprès de la lectura de les ofertes presentades els membres de la mesa van acordar 
requerir a l’empresa BTM SOUND SL, per tal que aportés a títol informatiu l’estudi de 
costos, tal com disposava la clàusula 39 del PCAP, de conformitat amb  l’article 141.2 
de la Llei 9/2017. 
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V. En data 24 d’abril de 2019 la mesa de contractació es tornar a reunir per valorar la 
documentació presentada i realitzar la valoració de les propostes d’oferta econòmica, 
atorgant les següents puntuacions globals, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació 
del contracte establerts en el plec de clàusules administratives particulars, 
classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP, amb el resultat següent: 
 
 
 

Empresa Oferta 
econòmica 

Millora temps 
atenció 

incidències 

Incorporació 
d’una dona en 

un lloc de 
responsabilitat 

dins l’equip 
producció 

Total  

BTM SOUND SL 20,00 9,83 5,00 34,83 

SONOSTUDI SA 16,91 10,00 5,00 31,91 
 
I en conseqüència, la mesa va declarar com a proposta més avantatjosa l’oferta 
presentada per l’empresa BTM SOUND SL, amb CIF B17571175, acordant requerir-li 
l’acreditació de la documentació continguda en el sobre A, així com la garantia 
definitiva. 
 
VI. En data 03 de maig de 2019 amb registre d’entrada 2019008479 l’empresa va 
presentar la documentació requerida i va formalitzar el dipòsit de garantia definitiva per 
import de 1.500€. 
 
VII. En data 09 de maig de 2019 la mesa de contractació es va reunir novament per 
comprovar la documentació presentada i un cop revisada va acordar donar per 
complert el requeriment, proposant l’adjudicació del contacte  a  favor de BTM SOUND 
SL. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que 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 (en endavant LCSP). Article 131 
pel que fa al procediment d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de 
valoració de les ofertes, la seva classificació i l’adjudicació dels contractes.  
 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  
 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 
 
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 



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 

 

14 

 
Acords 
 
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació 
global atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el 
plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de 
la LCSP. 
 

Licitador  Puntuació sobre B 
BTM SOUND SL 34,83 
SONOSTUDI SA 31,91 

 
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa BTM SOUND SL, amb CIF B17571175 el 
contracte de dels serveis de sonorització, il·luminació i visualització dels actes 
organitzats per a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, mitjançant 
procediment obert simplificat, amb un multicriteri automàtic d’adjudicació,  pel preu i 
condicions que a continuació es detallen, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
32.4320.22109, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada i en base a 
la motivació que consta a  les actes de la mesa de contractació publicades al perfil del 
contractant de l’Ajuntament. 
 
a) Preu del contracte: 30.000 euros (sense IVA)  
 
b) Ofereix millorar en 59 minuts el temps fixat a l’apartat q) de la clàusula 3 del PPT, 
per atendre incidències de caràcter urgent.  
 
c) Ofereix que, com a mínim, un dels llocs de responsabilitat en l’equip de producció 
de l’empresa adjudicatària estigui ocupat per una dona.  
 
Tercer. Publicar el present acord d’adjudicació i l’anunci de la formalització dels 
documents contractuals al Perfil de contractant, als efectes previstos en els articles 
154.1 i 2 de la LCSP. 
 
Quart. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la 
puntuació obtinguda.  
 
Cinquè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la 
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

9. Aprovació de la delegació en la Presidència de l ’atribució per aprovar i 
signar el “Conveni regulador per l’atorgament d’una  subvenció a Clipper’s 
Live SL per l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institu t de Promoció Econòmica 
de Palafrugell per a la celebració del Festival de Cap Roig de Calella de 
Palafrugell de l’any 2019”.  

 
Vista la necessitat d’aprovació, en les properes setmanes, del “Conveni regulador per 
l’atorgament d’una subvenció a Clipper’s Live SL per l’Ajuntament de Palafrugell i 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per a la celebració del Festival de Cap 
Roig de Calella de Palafrugell de l’any 2019”, atribució que correspon a la Junta de 
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Govern d’acord amb l’article 8.15 dels Estatuts (aprovació de convenis amb entitats 
privades). 
 
Vist que la propera sessió de la Junta de Govern està previst que se celebri el mes de 
setembre d’enguany, motiu pel qual es proposa que el citat conveni sigui aprovat i 
signat per la presidència per delegació d’aquesta Junta de Govern. 
 
Atès que els Estatuts de l’IPEP no regulen aquesta delegació, motiu pel qual, davant 
d’aquest buit normatiu, és d’aplicació la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim  local (LRBRL) 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 (TRLMLC).  
 
Atès que, d’acord amb l’article 7 dels Estatuts de l’IPEP, la Junta de Govern és el 
màxim òrgan de govern i administració de l’IPEP, amb la qual cosa porta a terme les 
funcions d’un plenari d’ajuntament. 
 
Atès que, analògicament, la citada competència podria ser delegada en l’alcaldia, 
d’acord amb les determinacions de l’article 22.4 de la LRBRL i de l’article 52.4 del 
TLMRLC. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Delegar en la presidència, de conformitat amb les anteriors fonamentacions, 
l’aprovació i signatura del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell, 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i Clipper’s Live SL per a la celebració 
del Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell de l’any 2019”, 
 
Segon.- Fer constar que l’atribució delegada haurà de ser exercida per la presidència 
en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent susceptible de ser 
delegada a cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la presidència, en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la 
inclusió, a la part expositiva, del text següent: “Atès que l’adopció d’aquest acord és 
competència d’aquesta presidència en virtut de la delegació acordada per la Junta de 
Govern en la sessió de data 14.05.2019”. Els acords adoptats per delegació, 
s’entendran dictats per la Junta de Govern, com a titular de la competència originària i 
seran immediatament executius i presumptament legítims.  
 
Tercer.- Fer avinent que la resolució de presidència derivada d’aquesta delegació serà 
comunicada a la Junta de Govern en la propera sessió que celebri. 
 
Quart.- Determinar que aquesta delegació, d’acord amb l’article 51.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), tindrà efectes a partir del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord, sens perjudici de la seva publicació en el BOP. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 

10. Precs i preguntes.  
 
El Sr. Ernest Roglans s’acomiada com a membre de la Junta de Govern de l’IPEP en 
representació de la Cambra de Comerç, ja que han renovat els càrrecs. Ha agraït la 
tasca i la bona entesa entre tots els membres presents a les juntes, des de la primera 
junta de l’IPEP a la qual ell ja hi era present.  
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Els presents a la sala li agraeixen també la seva tasca a l’IPEP.  
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.00h 
 
 


