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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 11 DE 
JUNY 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 
Sra. Margarida Matas Jordi 
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 11 de juny 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, la sra. Glòria Tamayo i el sr. Jordi Rubau, excusen la seva assistència.  
 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació . 
 

S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia.  
 
2. Modificació de les bases de les subvencions per a activitats econòmiques locals 

2018/2019. Informe.  
 
Relació de fets 
 
Vist que, des de l’any 2005 l’Institut de Promoció Econòmica convoca subvencions per a les 
activitats econòmiques locals com a incentiu a la millora i la innovació. 
 
Atès que la voluntat és continuar incentivant l’augment de la competitivitat de les activitats 
econòmiques de Palafrugell, la Junta de l’IPEP, en sessió de 12 de febrer de 2019, va aprovar la 
seva continuïtat,  
 
Vist que, un cop aprovades i publicades les “Bases de les subvencions d’activitats econòmiques 
locals 2018-2019” per part de l’Ajuntament es detecten unes modificacions a introduir en el 
redactat:  
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a) En la base “2. Destinataris” s’especifica qui i sota quines condicions es poden sol·licitar les 
subvencions. El darrer paràgraf determina: “Serà requisit necessari per obtenir la 
subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de 
l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui 
requeriments pendents de compliment”. En aquest sentit, en la base 1 “Objecte de la 
subvenció”, i concretament en el capítol II “Reforma dels establiments comercials i/o 
activitats econòmiques”, es pot donar la situació que siguin actuacions de gran 
envergadura i que la despesa de la reforma sigui fins a final del període subvencionable, 
però no s’hagi pogut entrar la comunicació o declaració responsable fins a vençut el 
període. Atès que en aquests casos l’empresa no podrà gaudir de la subvenció es 
proposa introduir una esmena per tal que, en aquests casos, es pugui entrar la 
documentació un cop ja ha vençut el període subvencionable, motiu pel qual es proposa 
aquest nou redactat del darrer paràgraf de la base 2 “Destinataris”: “Serà requisit 
necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent 
llicència d'activitats de l'Ajuntament, o hagi presentat la comunicació o declaració 
responsable, i no tingui requeriments pendents de compliment. En el cas d’activitats no 
sotmeses a llicència que realitzin les obres per al desenvolupament de l’activitat amb 
anterioritat a la comunicació o declaració responsable, únicament en aquests casos, es 
permetrà que les despeses s’hagin pogut efectuar durant el període subvencionable 
anterior”. 

 
b) En la base “7. Procediment de presentació de sol.licituds” es fa necessari que, en la 

sol.licitud, la persona sol.licitant determini respecte a quin capítol de la base 1 (capítols I a 
VI) s’acull, per la qual cosa es proposa aquest nou redactat de l’apartat a) de la base ” 7. 
Procediment de presentació de sol.licituds”: “a) Sol.licitud de subvenció (model 
normalitzat), on hi constarà respecte a quin capítol de la base 1 (capítols I a VI) s’acull la 
persona sol.licitant”. 

 
En la Junta de Govern Local del passat 30 de maig e s van prendre els següents acords 
 
PRIMER.- Modificar les “Bases de les subvencions d’activitats econòmiques locals 2018-2019”, 
aprovades per acord de Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2019 en el següent sentit: 
 

 
 

a) Darrer paràgraf de la base “2. Destinataris” contindrà el següent redactat: “Serà requisit 
necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent 
llicència d'activitats de l'Ajuntament, o hagi presentat la comunicació o declaració 
responsable, i no tingui requeriments pendents de compliment. En el cas d’activitats no 
sotmeses a llicència que realitzin les obres per al desenvolupament de l’activitat amb 
anterioritat a la comunicació o declaració responsable, únicament en aquests casos, es 
permetrà que les despeses s’hagin pogut efectuar durant el període subvencionable 
anterior”. 

 
b) Apartat a) de la base “7. Procediment de presentació de sol.licituds” contindrà el següent 

redactat: “a) Sol.licitud de subvenció (model normalitzat), on hi constarà respecte a quin 
capítol de la base 1 (capítols I a VI) s’acull la persona sol.licitant”. 

 
SEGON.- Modificar el model normalitzat de l’apartat a) de la base “7. Procediment de presentació 
de sol.licituds” en el sentit d’incorporar-hi la modificació anterior. 
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TERCER.- Publicar aquest acord a l’e-Tauler de l’Ajuntament i fer tota la publicitat necessària 
perquè aquestes modificacions siguin conegudes per tots els possibles sol.licitants de la 
subvenció. 
 

 
3. Formació 2019 . Informe.  

 

HOSTALERIA 

Conclusions a tenir en compte de cares a properes programacions: 
• De 60 persones inscrites només un 35% són persones que treballen en el 

sector. 

 L’objectiu del Projecte Competències i Oportunitats Laborals ha estat oferir càpsules formatives 
adaptades a les necessitats detectades per les empreses, tant alhora  contractar personal com en 
els propis treballadors, de manera que millorant les competències dels treballadors també 
s’incidís en la millora de la qualitat del servei que l’empresa ofereix. Per aquest motiu la 
programació de les càpsules es va fer tenint en compte a l’empresa tant alhora de definir els 
continguts com a  l’hora de programar els horaris d’impartició de manera que es facilités al màxim 
l’assistència de les persones del sector. 
 
Tot i així l’any passat ja es va detectar, a nivell global, que molts dels hotels i/o restaurants no 
havien inscrit als seus treballadors, sempre amb alguna excepció. Tot i així l’any passat es va 
valorar que el motiu responia a un problema de timming que venia marcat per la subvenció del 
Projecte i que va portar a que les càpsules s’impartissin un cop ja iniciada la temporada. 
 
Per aquest motiu enguany s’ha treballat per impartir les mateixes càpsules de l’any passat, però 
avançant-les de manera que s’impartissin abans, fent coincidir la presentació de la programació 
dels cursos  amb la Jornada d’Oportunitats Laborals moment en que les empreses posen ofertes 
laborals per cobrir les vacants i facilitar així que també puguin inscriure a les persones pre-
seleccionades.  
Tot i així el número d’inscrits no ha estat el previst i caldria valorar quins són els motius que 
porten a les empreses del sector a no inscriure el seu personal o a possibles candidats a aquests 
cursos.  
 

• De 60 persones només 32 han obtingut certificat el que seria un 50% . 

L’altre factor important a analitzar, va lligat a la diferència entre el número de persones que 
s’inscriuen als cursos i el número de persones que acaben obtenint el certificat corresponent. De 
la primera inscripció que es fa on-line, a través de la pàgina web, fins a l’inici del curs ja es 
detecten persones que per diferents motius no acaben fent el curs (han trobat feina, el curs no és 
sobre el contingut que pensaven, o no diuen res...), l’altre problema és les persones que 
abandonen un cop iniciat, la majoria són càpsules curtes per facilitar que això no passi però, per 
exemple, el curs de francès que eren 10 sessions de 2 hores de duració, el van iniciar 16 
persones i han obtingut el certificat 3, és a dir només 3 persones han assistit a un mínim del 80% 
dels curs. 
En aquest sentit el curs que mostra menys absentisme és el de manipulació d’aliments i 
al·lèrgens, creiem que el motiu és que es demana o s’exigeix aquesta formació a nivell “legal”. 
Per aquest motiu cal cercar estratègies que permetin augmentar el compromís de les persones 
inscrites. 
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Un total de 60 persones s’han inscrit a un o a varis cursos d’aquesta programació, d’aquestes 
només 21 manifesten estar ocupades ja sigui per compte propi o aliè el que correspon al 35%.   

PARAMENT DE TAULA PROFESSIONAL 
 
Dies:   previst 12 i 13 de març / real 12 de març 
Horari:  9.30-12.30 
Total hores:  previst 6 / real 3h 
Formador:  Pep Farrarons / Hotel Llevant 
Lloc:  Restaurant Hotel Llevant 
Inscrits :  5 
Confirmats : 5 
Assistents:   5 
Certificats:   5 
 
Observacions: 
El curs es va desenvolupar només amb 3 hores. El formador informa que hi havia pocs alumnes i 
molts d’ells eren del sector pel que es va poder donar el contingut amb menys temps. 

INTRODUCCIÓ AL CONEIXEMENT DELS VINS 
 
Dies:   19 i 20 de març 
Horari:  10.00-13.00 
Total hores:  6  
Formador:  Àlex Pairó / Hotel Casamar 
Lloc:  Restaurant Casamar 
Inscrits :  11 
Confirmats:  10 
Assistents:   8 
Certificats:   7 
 

FRANCÈS BÀSIC PER CAMBRERS/ES 
 
Dies:   25 i 26 de març i 1, 2, 8, 9, 23, 24, 29 i 30 d’abril 2019 
Horari:  9.30-11.30 
Total hores:  20 
Formador:  Ana Makarova (Meca-Centre) 
Lloc:  Sala formació teatre municipal 
Inscrits :  23 
Confirmats: 18 
Assistents:   16 
Certificats:   3 (10 inscrits assisteixen a menys del 50%) 
 

ATENCIÓ PROFESSIONAL EN SALA 
 
Dies:   1 d’abril 2019 
Horari:  15.00-19.00 
Total hores:  4h 
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Formador:  Alfons Rius (professor IES Baix Empordà) 
Lloc:  Centre Municipal d’Educació  
Inscrits :  10 
Confirmats: 6 
Assistents:   5 
Certificats:   5 
 

AL·LÈRGENS I MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 
 
Dies:   14 i 15 de març 2019 
Horari:  9.30-12.30 
Total hores:  6h 
Formador:  Laura Font (Altimir) 
Lloc:  Centre Municipal d’Educació  
Inscrits :  18 
Confirmats:  13 
Assistents:   11  
Certificats:   11 
 

UTILITZACIÓ DELS GANIVETS EN CUINA PROFESSIONAL 
Dies:   previst 21 i 22 de març  
Horari:  9.30-12.30 
Total hores:  6h 
Lloc:  Hotel Sant Roc  
Inscrits :  11 
Confirmats:   2  
Observacions: 
Curs anul·lat per falta d’inscrits.6 anul·len abans per diferents motius (no tenir cotxe, trobar 
feina…), 2 no tenen permís de treball. 
 

CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
 
Dies:   4 i 5 d’abril 2019 
Horari:  9.30-12.30 
Total hores:  6h 
Formador:  Anna Teixidor 
Lloc:  Oficina de Turisme  
Inscrits :  15 
Confirmats:  7 
Assistents:   7 
Certificats:   7 
 

INTRODUCCIÓ A LA NETEJA DEL PEIX 
 
Dies:   19 i 22 de març 2019 
Horari:  8.00-13.30 
Total hores:  11h 
Formador:  Parades del mercat del peix 
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Lloc:  Mercat del peix  
Inscrits :  12 
Confirmats:  7 
Assistents:   3 
Certificats:   2 
Observacions: 
Curs amb poca participació, el dia abans només confirmen assistència 6 participants, només es 
presenten 3 i una només pot anar un dia. Hi participen 6 parades, 2 de la mateixa familia. Per tant 
es cobreixen totes les parades. El primer dia 3 parades i el segon les 2 restants. 

 
 

CURSOS EMPRENEDORIA I EMPRESA: 

LIDERAR PER DIRIGIR  
 

Dies:   Els dimarts 11, 18 i 25 de març.  

Horari: de 9.15 a 13.15 h   
Total hores:  12 h 
Formador:  Lluis Matamala – Gestión del cambio empresarial 
Lloc:  Aula Polivalent Biblioteca de Palafrugell 
Inscrits :  19 
Confirmats : 16 
Assistents:   14 
 

LA FACTURA ELECTRÒNICA A L’ABAST DE TOTHOM 
 
Dia:   19 i 20 de març 
Horari:  de 15.00 a 16.30 h 
Total hores:  1,5 h   
Formador:  Jordi Bruguera 
Lloc:  Aula Polivalent Biblioteca de Palafrugell 
Inscrits :  18 
Confirmats:  no es va demanar confirmació al ser una xerrada 
Assistents:   17 
 

TÈCNIQUES PRÀCTIQUES D’APARADORISME  
 
Dia:   28 de març i 04 d’abril  
Horari:  de 14.45 a 16.45 h 
Total hores:  4 h   
Formador:  Bibiana Becerro - Focalizza 
Lloc:  Centre Municipal d’Educació 
Inscrits :  18 
Confirmats:   18 
Assistents:   16 
 

VISITA GRUPAL: FORMACIÓ DINÀMICA BOTIGUES 
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Dies:   09 i 11 d’abril 
Horari:  de 14.45 a 16.45 h 
Total hores:  4 
Formador:  Bibiana Becerro - Focalizza 
Lloc:  Comerços de Palafrugell 
Inscrits :  16 
Confirmats: 13 
Assistents:   8 
 

REPUTACIÓ ONLINE 
 
Dies:   14 i 16 de maig 
Horari:  de 14.45 a 16.45 h  
Total hores:  4 
Formador:  Irene Ponsatí- Mc Empreses 
Lloc:  Centre Municipal d’Educació  
Inscrits :  22 
Confirmats: 16 
Assistents:   13 
 

VOLS EMPRENDRE? INTRODUCCIÓ AL MÈTODE CANVAS I ELS ERRORS MÉS 
FREQÜENTS DE LES PERSONES EMPRENEDORES 
 
Dies:   30 d’abril 
Horari:  de 9 h a 13 h  
Total hores:  4 
Formador:  Jordi Bayer i Joaquim Munné- Agoe 
Lloc:  Centre Municipal d’Educació  
Inscrits :  12 
Confirmats:  12 
Assistents:    5 
 

COM FER PUBLICITAT A LES XARXES SOCIALS 
 
Dies:   21, 23 i 28 de maig 
Horari:  de 14.45 a 16.45 h  
Total hores:  6 
Formador:  Irene Ponsatí- Mc Empreses 
Lloc:  Centre Municipal d’Educació  
Inscrits :  44 
Confirmats:  22  (hi ha gent que es va quedar fora per falta d’espai a l’aula i d’ordinadors, es va 
fer per rigorós ordre d’inscripció). 
Assistents:    20 
 
 
CONCLUSIONS 
La valoració és positiva, hi ha hagut un total de 93 assistents a les càpsules formatives 
organitzades aquesta primavera.   
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El perfil del públic assistent és tan gent que ja té una empresa, com gent a l’atur que busca 
formar-se en alguna determinada matèria. 
Un aspecte a destacar sempre en aquest tipus de formacions que són gratuïtes, és la manca de 
compromís a l’hora de complir amb l’assistència. La sensació és que si apareix algun imprevist, 
com que no representa cap cost per la persona, el primer que es deixa de banda és el curs. Tot i 
això es fan trucades recordatori abans que comenci per a reduir-ne l’absentisme. 

 
 
4. Tasta el mercat. Informe.  

 
El dissabte 8 de juny es va celebrar la 2a edició del Tasta el mercat, enguany en el marc de les 
Festes de Primavera. 
 
Aquesta activitat, organitzada per l’Associació del Mercat diari i l’IPEP ofereix als visitants tastets 
preparats per les parades del mercat diari de la vila. 
 
La novetat d’aquesta segona edició, a part del moviment de data i fer-ho durant el cap de 
setmana de Festes de Primavera, és que totes les parades participants es van col·locar a 
l’exterior del mercat, al carrer de Pi i Margall, on es posa el mercat diari de la fruita i verdura 
habitualment. 
 
L’horari també va ser un encert. L’esdeveniment va començar a les 20h i fins a les 23h. El punt 
més àlgid va ser l’inici fins a les 21.30 h. 
 
Hi van participar un total de 12 parades, el mateix número que l’any anterior. Aquestes parades 
van elaborar, per a l’ocasió, diversos tastets amb els seus productes de venda habitual i derivats. 
Les parades participants van ser: Al teu Gust, Carnisseria Jordi, Carnisseria Ramos – Gómez, El 
Petit Cafè del Mercat, 3 Pollets, El Rebost de Ca l’Artigas, Fruites i Verdures Frigola, Fruites i 
Verdures Sepu, Hortícola Marisa, Peixos Marc, Peixos Mielgo i Pesca Pròpia. 
A sota dels porxos, on hi havia el bar, es va mantenir la zona de taules i cadires, on la gent podia 
menjar, beure i conversar distesament. 
 
Aquests tastets es podien adquirir amb la compra de tiquets. El preu de 5 tiquets era de 8 euros. 
Es van vendre un total de 1896 tires de 5 tiquets (9480 tiquets), més del doble que la primera 
edició. 
Durant l’esdeveniment hi havia 2 punts de venda a disposició dels assistents. 
 
Hi va haver venda anticipada per part de les parades participants durant la setmana abans. 
També hi va col·laborar Oohxigen Comerç i Negocis de Palafrugell, adquirint tiquets amb 
descompte perquè els seus associats poguessin regalar als seus clients i fer promoció de 
l’esdeveniment. 
 
En conclusió, millorant les incidències que es produeixen en qualsevol organització, el Tasta el 
mercat comença a tenir forma i creiem que dins de les Festes de Primavera pot trobar el seu 
espai. 
 
El Sr. David Font comenta que la botiga al carrer, celebrada aquell cap de setmana, també va ser 
un èxit. 
 
El Sr. Guillem Genover comenta que troba que és millor el format d’aquest any, les parades a fora 
al carrer que no pas fer-ho a dins de l’edifici del mercat. 
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El Sr. Albert Gómez felicita a l’associació del mercat i a les treballadores de l’IPEP, Cristina Martí i 
Sílvia Roca, per la feina feta. 
 
 

5. Deixar sense efecte l’acord pres a la sessió del  dia 9 d’abril de 2019 relatiu al conveni 
amb La Brava per Flors i Violes. Aprovació.  

 
A la sessió del dia 9 d’abril de 2019 es va aprovar el conveni de col·laboració amb La Brava 
Beer SL on es recollien les condicions i obligacions de l’IPEP i la Brava Beer per a la 
col·laboració en la celebració de la 10a edició del Festival Flors i Violes.  
 
Atès que aquest conveni aprovat no és la millor fórmula per recollir la col·laboració entre l’IPEP i 
la Brava Beer SL, es proposa deixar sense efecte l’esmentat conveni i aprovar un nou conveni 
de col·laboració empresarial. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
6. Conveni de col·laboració empresarial en activita ts d’interès general entre l’Institut de 

Promoció Econòmica de Palafrugell i La Brava per Fl ors i Violes. Aprovació.  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL 
ENTRE L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGE LL (IPEP) I LA BRAVA 
BEER SL PEL FESTIVAL FLORS I VIOLES 2019 

Reunits: 

D’una part, l’Il·lm. senyor Josep Piferrer Puig, en qualitat de president de l’Institut de Promoció 
Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP), amb CIF núm. P1700054H i amb domicili a Can 
Rosés, carrer Major, 1 de Palafrugell (CP 17200), facultat per a aquest acte per l’acord de Junta 
de Govern de l’IPEP de data .............. de juny de 2019, i assistit pel secretari de la Corporació, el 
Sr. Josep Rovira i Jofre, que dona fe de l’acte. 

I de l’altra, el senyor Sergi Carmona Romero, amb NIF 45465763F. actuant en nom representació 
de LA BRAVA BEER SL,  amb CIF B55224687, amb domicili al carrer Oms, 10 de Vulpellac (CP 
17111), facultat per l’escriptura de poders amb número de protocol .....del Notari de ....... el Sr. 
............. i data ..............  
 
Ambdues parts es reconeixen competents i capacitades per formalitzar aquest conveni i, a aquest 
efecte, 

Manifesten: 

I.- Que, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local (IPEP) té per objecte les següents finalitats: la promoció d’activitats 
econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el referent al 
desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, indústria, promoció 
d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del sector primari; i formació i 
ocupació de les persones en relació al mercat de treball. 



 
 
 

 
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 

C. Major, 1 – 17200 Palafrugell 
Tel. 972 61 18 20 – ipep@palafrugell.cat 

II.- Que LA BRAVA BEER SL està interessada en subscriure un conveni de col·laboració 
empresarial en activitats d’interès general per a la celebració del Festival Flors i Violes de 
Palafrugell, a celebrar del 3 al 5 de maig de 2019 a Palafrugell, del qual l’IPEP n’és l’organitzador. 

III.- 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. 

IV.- 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”. 

VI.- Que l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en el seu article 16 (entitats beneficiàries del 
mecenatge), determina que els incentius fiscals que preveu aquest títol són aplicable
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donatius, donacions i aportacions que, complint els requisits que estableix aquest títol, i entre 
d’altres, es facin en favor de les següents entitats: L'Estat, les Comunitats Autònomes i les 
entitats locals, així com els Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter 
anàleg de les Comunitats autònomes i de les entitats Locals. 

VII.- Que, d’acord amb l’article 25 (convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès 
general) del citat text normatiu: 

“1. S'entén per conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general, als 
efectes que preveu aquesta Llei, aquell pel qual les entitats a què es refereix l'article 16, a 
canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que s'efectuïn en 
compliment de l'objecte o finalitat específica de l'entitat, es comprometen per escrit a 
difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en aquestes activitats. 

La difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració 
definits en aquest article no constitueix una prestació de serveis. 

2. Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses 
deduïbles per determinar la base imposable de l'Impost sobre Societats de l'entitat 
col·laboradora o l'impost sobre la renda de no residents dels contribuents que operin en 
territori espanyol mitjançant establiment permanent o el rendiment net de l'activitat 
econòmica dels contribuents acollits al règim d'estimació directa de l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques. 

3. El règim fiscal aplicable a les quantitats satisfetes en compliment d'aquests convenis de 
col·laboració és incompatible amb els altres incentius fiscals que preveu aquesta Llei”. 

VIII.- Que, s’ha emès una resolució de la presidència l’IPEP, amb data 22 de maig de 2019 , on 
s’aprova aquest conveni. 

En virtut d’aquests antecedents, les parts han arribat a un acord i subscriuen els següents 

PACTES: 

Primer .- Objecte del conveni. 

Constitueix l’objecte d’aquest conveni la regulació del conveni de col·laboració empresarial en 
activitats d'interès general entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i LA 
BRAVA BEER SL pel Festival Flors i Violes 2019, a celebrar del 3 al 5 de maig de 2019 a 
Palafrugell, del qual l’IPEP n’és l’organitzador. 

Mitjançant el Festival Flors i Violes s’obra al públic tot 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 
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a pol d’atracció i referent cultural de les comarques gironines. 

D’altra banda, LA BRAVA SL està interessada en promocionar aquest esdeveniment 
mitjançant un conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general. 

Segon .- Durada del conveni. 

Aquest conveni tindrà una durada  indispensable per dur a terme la col·laboració 
esmentada al Pacte primer. 

Tercer .- Compromisos de les parts. 

1.- LA BRAVA BEER SL es compromet a: 

a) 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.  

  L’horari de la barra serà: 
  Divendres 3 de maig de 21h a 01.30h 
  Dissabte 4 de maig de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 

  Diumenge 5 de maig de 12h a 14.30 i de 19h a 01.30h 
  Caldrà coordinar els horaris amb el tancament dels concerts 

 
b) 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). 

c) Fer una aportació en concepte col·laboració en el Festival Flors i Violes 2019 
per un import de 3.630 euros (tres mil sis-cents trenta euros), no subjecte a IVA 
segons l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, el qual 
recull la figura dels convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general. 

d) Fer efectiva aquesta aportació abans del 31 d’octubre de 2019, en el compte 
corrent de l’IPEP núm. ES57 2100 0050 29 0200491429. 

2.- 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 potència 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. 
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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 SL a 
l’escenari de la plaça de l’Església.  

 
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”.  

Quart .- Mecanisme de gestió, seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni. 

Es crea una Comissió mixta de seguiment per a la gestió, seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts, així com 
per sotmetre-hi les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment 
del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. Aquesta Comissió es convocarà a petició d’una de les parts. 

La Comissió estarà formada, per part de l’IPEP, per: 

• El president o membre de la Junta de Govern en qui delegui. 
• La gerent. 

I, per part de LA BRAVA BEER SL, per: 

• El gerent. 
 
Cinquè .- Protecció de dades. 
 
Les parts es comprometen a complir allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets i en el Reglament 
(UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i 
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la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i fan 
constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les 
dades personals de que disposin de l’altra Part, llevat que sigui estrictament necessari 
per complir amb les finalitats del present contracte, així com per poder complir tota 
classe d’obligacions legals que siguin exigibles.  

Sisè .- Modificació del conveni. 

Per a qualsevol modificació d’aquest conveni caldrà l’acord d’aprovació de l’IPEP i la 
seva tramitació serà la mateixa que per a la seva aprovació. 

Setè.- Causes d’extinció del conveni.  

Són causes d’extinció d’aquest conveni: 

> Realització del seu objecte o expiració termini de vigència del conveni. 
> Extinció de la personalitat jurídica de la societat. 
> Renúncia de la societat. 
> Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
> Resolució per incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries. 
> Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
> Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
> Qualssevol altres previstes en la legislació vigent. 

El compliment i la resolució del conveni comportarà la seva liquidació per determinar 
les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

En qualsevol cas, l’extinció del conveni per qualsevol de les causes indicades no 
eximeix les parts del compliment de les seves obligacions recíproques fins a la data 
en què es faci efectiva l’extinció. 

Vuitè .- Règim jurídic supletori. 

Tot el que no preveu expressament aquest conveni li serà d’aplicació la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge; 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); el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS); la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL); la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions públiques (LPACAP); la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); el Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF); el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL); i resta de legislació concordant. 

Novè .- Prerrogatives de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament de Palafrugell té la prerrogativa d'interpretar aquest conveni i resoldre els 
dubtes que n'ofereixi el seu compliment. 
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Desè.- Qüestions litigioses. 
 
Les qüestions litigioses que es poguessin derivar d’aquest conveni, donada la seva 
naturalesa administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa 
dels tribunals de Girona. 

Onzè.- Publicació. 

Aquest conveni, de conformitat amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es 
publicarà en el BOP de Girona. Alhora, d'acord amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, també es publicarà en el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 

I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts 
els signen per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
7. Conveni de col·laboració empresarial en activita ts d’interès general entre 

l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i M ARFINA SL per Flors i 
Violes. Aprovació.  

 

Reunits: 

D’una part, l’Il·lm. senyor Josep Piferrer Puig, en qualitat de president de l’Institut de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP), amb CIF núm. P1700054H 
i amb domicili a Can Rosés, carrer Major, 1 de Palafrugell (CP 17200), facultat per a 
aquest acte per l’acord de Junta de Govern de l’IPEP de data 14 de maig de 2019, i 
assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Josep Rovira i Jofre, que dona fe de l’acte. 

I de l’altra, la senyora Sílvia Martí Escursell, amb DNI 347372755D actuant en nom 
representació de MARFINA SL  amb CIF B59372755, amb domicili al carrer Pau Vila, 
22 4a de Sant Cugat del Vallès (CP 08174), facultada per l’escriptura de poders amb 
número de protocol 2558 del Notari de Barcelona Miquel Tarragona Coromina i data 9 
d’octubre de 2018  
 
Ambdues parts es reconeixen competents i capacitades per formalitzar aquest conveni 
i, a aquest efecte, 

Manifesten: 

V.- Que, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local (IPEP) té per objecte les següents finalitats: la promoció 
d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el 
referent al desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, 
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indústria, promoció d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del 
sector primari; i formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball. 

VI.- Que MARFINA SL està interessada en subscriure un conveni de col·laboració 
empresarial en activitats d’interès general per a la celebració del Festival Flors i Violes 
de Palafrugell, a celebrar del 3 al 5 de maig de 2019 a Palafrugell, del qual l’IPEP n’és 
l’organitzador. 

VII.- 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. 

VIII.- 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”. 

VI.- Que l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en el seu article 16 
(entitats beneficiàries del mecenatge), determina que els incentius fiscals que preveu 
aquest títol són aplicables als donatius, donacions i aportacions que, complint els 
requisits que estableix aquest títol, i entre d’altres, es facin en favor de les següents 
entitats: L'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, així com els 
Organismes autònoms de l'Estat i les entitats autònomes de caràcter anàleg de les 
Comunitats autònomes i de les entitats Locals. 

VII.- Que, d’acord amb l’article 25 (convenis de col·laboració empresarial en activitats 
d'interès general) del citat text normatiu: 

“1. S'entén per conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès 
general, als efectes que preveu aquesta Llei, aquell pel qual les entitats a què 
es refereix l'article 16, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les 
activitats que s'efectuïn en compliment de l'objecte o finalitat específica de 
l'entitat, es comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la 
participació del col·laborador en aquestes activitats. 

La difusió de la participació del col·laborador en el marc dels convenis de 
col·laboració definits en aquest article no constitueix una prestació de serveis. 

4. Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de 
despeses deduïbles per determinar la base imposable de l'Impost sobre 
Societats de l'entitat col·laboradora o l'impost sobre la renda de no residents 
dels contribuents que operin en territori espanyol mitjançant establiment 
permanent o el rendiment net de l'activitat econòmica dels contribuents acollits 
al règim d'estimació directa de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques. 
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5. El règim fiscal aplicable a les quantitats satisfetes en compliment d'aquests 
convenis de col·laboració és incompatible amb els altres incentius fiscals que 
preveu aquesta Llei”. 

VIII.- Que, s’ha emès una resolució de la presidència l’IPEP, amb data 22 de maig de 
2019 , on s’aprova aquest conveni. 

En virtut d’aquests antecedents, les parts han arribat a un acord i subscriuen els 
següents 

PACTES: 

Primer .- Objecte del conveni. 

Constitueix l’objecte d’aquest conveni la regulació del conveni de col·laboració 
empresarial en activitats d'interès general entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell (IPEP) i MARFINA SL pel Festival Flors i Violes 2019, a celebrar del 3 al 5 
de maig de 2019 a Palafrugell, del qual l’IPEP n’és l’organitzador. 

Mitjançant el Festival Flors i Violes s’obra al públic tot 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. 

D’altra banda, MARFINA SL està interessada en promocionar aquest esdeveniment 
mitjançant un conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general. 

Segon .- Durada del conveni. 

Aquest conveni tindrà una durada  indispensable per dur a terme la col·laboració 
esmentada al Pacte primer. 

Tercer .- Compromisos de les parts. 

1.- MARFINA SL es compromet a: 

e) Fer una aportació en concepte col·laboració en el Festival Flors i Violes 2019 
per un import de 4.000,00 euros (quatre mil euros), no subjecte a IVA segons 
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l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, el qual recull 
la figura dels convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general. 

f) Fer efectiva aquesta aportació en un termini màxim d’un mes, a comptar 
des de la 

signatura d’aquest conveni, en el compte corrent de l’IPEP núm. ES57 2100 0050 29 
0200491429 

   

2.- L’IPEP es compromet a: 

a) Incorporar la imatge corporativa que MARFINA SL proporcioni a l’IPEP a tot el 
material que s’editi en un lloc destacat i com a patrocinador per a tot el 
municipi. 

b) Fer-se càrrec de la comunicació i promoció del Festival, tant en mitjans on line 
com off line. 

c) 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. 

Quart .- Mecanisme de gestió, seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni. 

Es crea una Comissió mixta de seguiment per a la gestió, seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts, així com 
per sotmetre-hi les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment 
del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. Aquesta Comissió es convocarà a petició d’una de les parts. 

La Comissió estarà formada, per part de l’IPEP, per: 

• El president o membre de la Junta de Govern en qui delegui. 
• La gerent. 

I, per part de MARFINA SL, per: 

• El gerent. 
 
 
Cinquè .- Protecció de dades. 
 
Les parts es comprometen a complir l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets i en el Reglament 
(UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i 
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i fan 
constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les 
dades personals de que disposin de l’altra Part, llevat que sigui estrictament necessari 
per complir amb les finalitats del present contracte, així com per poder complir tota 
classe d’obligacions legals que siguin exigibles.  
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Sisè .- Modificació del conveni. 

Per a qualsevol modificació d’aquest conveni caldrà l’acord d’aprovació de l’IPEP i la 
seva tramitació serà la mateixa que per a la seva aprovació. 

Setè.- Causes d’extinció del conveni.  

Són causes d’extinció d’aquest conveni: 

> Realització del seu objecte o expiració termini de vigència del conveni. 
> Extinció de la personalitat jurídica de la societat. 
> Renúncia de la societat. 
> Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
> Resolució per incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries. 
> Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
> Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
> Qualssevol altres previstes en la legislació vigent. 

El compliment i la resolució del conveni comportarà la seva liquidació per determinar 
les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

En qualsevol cas, l’extinció del conveni per qualsevol de les causes indicades no 
eximeix les parts del compliment de les seves obligacions recíproques fins a la data 
en què es faci efectiva l’extinció. 

Vuitè .- Règim jurídic supletori. 

Tot el que no preveu expressament aquest conveni li serà d’aplicació la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge; 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); el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS); la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL); la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions públiques (LPACAP); la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); el Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF); el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL); i resta de legislació concordant. 

Novè .- Prerrogatives de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament de Palafrugell té la prerrogativa d'interpretar aquest conveni i resoldre els 
dubtes que n'ofereixi el seu compliment. 

Desè.- Qüestions litigioses. 
 
Les qüestions litigioses que es poguessin derivar d’aquest conveni, donada la seva 
naturalesa administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa 
dels tribunals de Girona. 
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Onzè.- Publicació. 

Aquest conveni, de conformitat amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es 
publicarà en el BOP de Girona. Alhora, d'acord amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, també es publicarà en el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 

I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts 
els signen per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
8. Aprovació de l’acta de la sessió. Aprovació.  

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

9. Precs i preguntes.  
 
El Sr. Albert Gómez comenta que és la darrera Junta de Govern com a regidor i vol 
agrair a tots els membres de la Junta, als assistents, als que s’han anat incorporant els 
darrers mesos i als que ha format part anteriorment, durant el seu mandat. 
 
Fa un repàs del pla d’actuacions de l’IPEP per deixar constància del projectes que 
queden pendents d’execució, així com valora els realitzats. 
 
Destaca: 
 

- Projecte de SAE’S, hi ha partida pressupostària reservada, comenta que 
l’associació de polígons vetlli perquè se segueixi el projecte i amb les taules de 
treball. 

- Comerç. Comenta que la creació de la nova entitat representant del sector 
comercial i empresarial de Palafrugell és prefecte per continuar treballant. 
També que les càpsules formatives organitzades des de l’IPEP també han 
estat interessants, i que cal continuar treballant, així com el projecte de botiga 
online. Cal continuar amb la campanya de comunicació del mercat diari, i cap a  
la tardor realitzar les accions pendents així com la campanya del foment del 
producte de proximitat. Del projecte d’enllumenat de nadal comenta que no hi 
ha partida pressupostària per aquest any 2019 i que s’hauria de deixar per l’any 
2020. 

- Mercat. Treballar en el reglament del mercat diari i realitzar les tasques de 
millora d’infraestructura pendents. 

- Ocupació. Treballar en la versió 2.0 de la borsa de treball. Unificació de totes 
les bases de dades amb el programari de la Diputació. 

- Turisme. Fer el seguiment del Palafrugell +. Instal·lació de l’oficina de turisme 
de Llafranc, per aquest estiu no ha estat possible posar-la per problemes amb 
les obres que s’havien de realitzar. Cantada d’havaneres, cuidar la 
retransmissió de la cantada a TV3 perquè la situació és complicada. 

 
La Sra. Anna Aguió agraeix que la taula de cultura estiguin representats a la Junta 
de l’IPEP, perquè a vegades tot i ser temes que no els hi afecten directament 
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poden estar al corrent de tot el que es realitza a l’IPEP en diferents àmbits. També 
comenta que costa vendre els tiquets del Palafrugell+ però que la comunicació 
conjunta és un reforç bo i que properament valoraran l’activitat familiar. 
 
La Sra. Maite Frigola també comenta que és la seva darrera Junta com a regidora, 
que ha estat un plaer compartir les Juntes amb els representants d’aquesta i 
agraeix la tasca realitzada per tècnics i treballadores de l’IPEP. Desitja un bon 
encert al nou o nova regidora, ja que fins ara s’ha fet molt bona feina per part del 
Sr. Albert Gómez. 
 
El Sr. Guillem Genover també comenta que és la darrera Junta i s’acomiada. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 19.45h 

 
 


