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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 
10 DE DESEMBRE DE 2019 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas Bonany 
Sr. Josep Salvatella Mallart 
Sr. Jaume Palahí Agustí 
Sra. Marc Piferrer Corredor 
Sr. Joan Farré Riera 
Sr. Alfons Rius Ribalta 
Sr. David Font 
Sr. Xavier Gómez 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda 
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 10 de desembre 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. Enric Gimeno, la Sra. Margarida Matas i el Sr. Jordi Rubau 
excusen la seva assistència.  
 

 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació . 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
2. Pla d’actuacions 2020. Informe.  
 
S’adjunta el document del pla d’actuacions. 
 
La Sra. Anna Aguiló ofereix la col·laboració de la Fundació Josep Pla pel projecte de 
“El mercat a les escoles” per la recerca de documentació on l’escriptor parla de 
gastronomia. 
 
El Sr. Josep Salvatella comenta que caldria afegir la fira de vins al pla d’actuacions. 
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El Sr. Marc Piferrer exposa diversos aspectes del que creu que ha de ser un pla 
d’actuacions ja que el document aportat creu que és un detall de les feines de les 
treballadores de l’IPEP. Formula diverses preguntes: 
 

- Què es farà per atraure noves empreses? 
- Què es farà a nivell de turisme ja que la dades de visites a les oficines de 

turisme han baixat. Es seguirà fent el mateix? 
- Perquè no s’aprofiten esdeveniments com l’Oncotrail per posar una pancarta 

de benvinguda als participants? 
 

I afegeix altres temes que caldria afegir o modificar: 
 

- L’IPEP no hauria de posar al seu pla d’actuacions les reparacions de les 
goteres del mercat 

- Falten temes de comunicació. No mantenir els visitants que ja tenim, sinó 
aconseguir arribar a més visitants. 

- El projecte de botiga on line creu que serà un fracàs tenint en compte que hi ha 
Amazon. 

- Troba a faltar tasques de promoció econòmica i promoció de la ciutat. 
- El projecte del Julivia, per fer-ho no vindrà més gent, no serveix per atraure 

més turisme ja que la gent no vindrà expressament pel Julivia. En tot cas és 
per la gent que ja hi és. 

- Altres temes com millorar el wifi o l’esdeveniment de cap d’any tampoc farà que 
vingui més gent, tot això és per gent que ja hi és. I temes com el wifi és un 
aspecte bàsic. 

 
També pregunta si es tenen dades de les diferents accions que s’han fet: 
 

- Si hi ha resposta de les falques que es fan al sud de França. Se sap quanta 
gent de més a vingut després d’escoltar aquestes falques? Això s’hauria de 
quantificar. 

- Pregunta com es volen aconseguir els objectius del pla d’actuacions? Per 
exemple, omplir les parades del mercat. Com aconseguir que vinguin més 
empreses, etc. Cal presentar el pla d’accions. 

 
El Sr. Xavier Gómez comenta que creu que això que explica el Sr. Marc Piferrer no 
és una crítica cap al personal de l’IPEP però que potser no caldria que l’IPEP sigui 
l’àrea responsable d’arreglar el mercat. 
 
El Sr. Josep Salvatella comenta que posar la fibra òptica és una acció per atraure 
empreses. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que posar fibra òptica és un servei mínim per les empreses 
i que caldria també posar-ho a les platges ja que estem en un municipi turístic. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que és difícil fer força amb empreses tant grans com 
Movistar, Endesa, etc. Per aquests motius alguns projectes van lents o queden 
aturats. També diu que la festa de cap d’any sí que creu que és un esdeveniments 
de promoció i també ajuda a que la gent no marxi cap a altres llocs. 
 
El Sr. Xavier Gómez diu que sap que hi ha empreses que es volen instal·lar a 
Palafrugell però que considera insuficient l’atenció a les empreses per part de 
l’arquitecte municipal, ja que és un cop per setmana (divendres) i ara fa temps que 
no dona resposta i des d’urbanisme li han dit que fins passat festes no creu que 
pugui tornar a atendre. 
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El Sr. Jaume Palahí diu que potser és millor parlar amb el regidor directament 
perquè expliquin què volen fer i quan. Dependrà de la zona serà més ràpid o no. 
 
El Sr. Xavier Gómez diu que l’empresa té alguns dubtes sobre tema d’accessos i 
que van entrar una instància fa tres mesos i que no han tingut resposta. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que aquest pla d’actuacions, no és des de la vessant 
política, que el document aportat per part de l’IPEP seria un llistat de la feina de 
cada dia de l’àrea. 
 
El Sr. Marià Júdez proposa que potser caldria fer una reunió monogràfica de 
l’estratègia de l’IPEP. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que l’IPEP treballa amb les associacions (comerciants, 
turística, polígon industria, etc) i que tot el que s’acorda és consensuat. 

 
 
3. Nadal a Palafrugell. Pista de gel i accions de d inamització comercial. Informe  
 
Enguany celebrem 15 anys de la Pista de gel i hem volgut recuperar la imatge 
enfocada a aquest recurs d’oci. 
 
D’aquí que el protagonista del cartell sigui un pastís amb el número 15, d’aspecte 
hivernal i nadalenc, on els seus personatges porten patins. 
 
Algunes dades a destacar dels 15 anys de trajectòria de Pista de gel son: 
 
o 108.000 patinadors al llarg de les 14 edicions. 
o 360 dies de Pista de gel en 14 edicions. 
o Va arribar a ser la Pista de gel a l'aire lliure més gran de les comarques gironines. 
o De 2005 a 2010 es va instal·lar a la Plaça de Can Mario. 
o El 2011 va passar a La Bòbila. 
 
Enguany la Pista de gel se celebra del 20 de desembre de 2019 al 6 de gener de 
2020. Serà el segon cop en 15 anys que les escoles, degut a que ja hauran començat 
vacances, no gaudiran de les sessions de patinatge gratuïtes. Per compensar, i 
d’acord amb l’àrea d’educació, s’editaran uns tiquets descompte 2x1 per donar al curs 
que cada escola esculli. 
 
Al voltant de la Pista de gel s’ha programat, com és habitual, tot un seguit d’activitats 
per a tota la família:  Rock’nRoll Brothers per Nadal, més música amb els grups The 
Best Of, encapçalat per Miquel Abras i Sternucat, teatre en anglès, màgia, tallers... una 
vintena d’activitats familiars que complementen l’estona de venir a patinar a la Pista de 
gel. 
 
Campanya comercial especial 
 
Enguany, la campanya comercial especial la lidera la renovada associació de 
comerciants, Oohx!gen Palafrugell, comerç i negocis. 
 
L’entitat continuarà amb l’esforç iniciat l’any passat per l’IPEP i els dies 21, 22, 23 i 24 
de desembre han programat tot un seguit d’activitats al carrer (música, tallers 
infantils...), perquè els habitants i visitants es quedin a Palafrugell a comprar.  
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Enguany el reclam és una ruleta amb 1.000 € en descomptes i centenars de premis 
dels establiments participants a la campanya que es repartiran entre els clients 
d’aquests mateixos establiments, a través d’uns tiquets per poder jugar a la ruleta, que 
es donaran al fer les seves compres del 14 a 24 de desembre. Aquesta ruleta estarà 
ubicada a diferents eixos comercials durant els 4 dies que dura la campanya. 
 
Hi participen 130 establiments, tant socis com no socis de l’entitat. 
 
Enllumenat de Nadal 
 
Enguany només hi ha una novetat respecte l’enllumenat de Nadal de l’any passat i és 
el lloguer d’ornaments pel carrer de Sant Sebastià, coincidint amb la renovació del 
carrer. Per la resta, s’han llogat també els ornaments dels carrers de Sant Antoni 
(Estret) i Barris i Buixó, els quals comptaven amb enllumenat obsolet i en el cas del 
Sant Antoni, en mal estat. 
 
El Sr. Josep Sepúlveda demana si és gaire més car obrir la pista de gel abans perquè 
continuïn venint els escolars. 
 
La Sra. Eva Torres li explica que els costos d’obrir abans són principalment de 
personal, consum de gasoil i lloguer de la maquinària frigorífica. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que les coses que van bé no cal canvia-les per sí fer coses 
noves per promocionar el municipi. També diu que caldria posar enllumenat de Nadal 
a Tamariu. Creu que posar enllumenat, enjardinament, etc també és promoció 
econòmica. 
 
El Sr. Josep Salvatella diu que cada any no es poden fer coses noves. 
 
4. Cap d’any a Palafrugell. Informe  
 
Les àrees de Cultura i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament s’han tornat a 
organitzar perquè la gent de Palafrugell es diverteixi la nit de cap d’any sense haver 
d’agafar el cotxe. 
 
La nit del 31 de desembre, a partir de les 23.30 h el dj Karloss Selektah estarà a la 
Plaça de l’Església de Palafrugell per seguir les campanades de mitjanit i entrar al nou 
any amb una sessió de la seva música. Es repartirà raïm entre tots els assistents i es 
retransmetrà en directe per Televisió Costa Brava. 
 
Un cop acabada la sessió a la 1.30h començarà a circular un bus nit gratuït que, fins 
les 6 de la matinada, farà un recorregut per apropar la gent als sis locals de nit que 
participen a la campanya d’enguany: Sol de Nit, Metro, Candela, Daltònic, Harold’s i 
Funky Pizza. 
 
Per arrodonir la festa, a les 7.00 h sortirà un bus des de la parada de la Plaça Pou d’en 
Bonet, 7.10 h des del Camp d’en Prats, per pujar a veure la sortida del primer sol de 
l’any des del Cap de Sant Sebastià. El mateix bus farà el recorregut de baixada a les 
08.30 h del matí. 
 
 
5. La Garoinada 2020. Informe  
 
La Garoinada enguany celebrarà el seu 29è aniversari. Tindrà lloc del 17 de gener fins 
al 31 de març amb un augment de la participació d’establiments. Un total de 13 



 

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20  www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

5 

restaurants i 8 allotjaments us convidaran a gaudir d’una experiència per a tots els 
sentits.   
 
Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un primer 
plat a triar entre calamars farcits o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, 
unes postres xocolata, aigua, vi i cafè. A més, aquests menús estaran maridats amb 
vins del celler Espelt. El preu del menú variarà entre 35€ i 45€, depenent de 
l‘establiment. 
 
A banda, s’oferiran diferents fórmules molt competitives per venir a passar un cap de 
setmana de Garoinada a Palafrugell que inclouen el menú i l’allotjament en algun dels 
hotels del municipi, i es complementarà amb una activitat a escollir  entre una sortida 
en vaixell d’època (el Rafael) o una excursió de senderisme, que us permetrà conèixer 
l’entorn de la mà d’un expert del territori. A més, un talonari de tiquets us permetran 
visitar els diferents equipaments culturals del municipi (Fundació Josep Pla, Fundació 
Vila Casas Can Mario, Museu del Suro i Jardí Botànic de Cap Roig), un tiquet per a la 
piscina municipal i un val de descompte per comprar a Vins i Licors Grau, patrocinador 
de la campanya. 
 
Com a novetats per aquest 2020, podem destacar l’oferta de preus entre setmana (de 
diumenge a dijous) que oferiran alguns dels allotjaments participants i l’opció de triar 
entre dues activitats: una excursió en vaixell d’època o bé una ruta de senderisme, 
ideal pels amants de la natura. La ruta anomenada “Indiketes, romans, moros i 
cristians” serà guiada de la mà d’un coneixedor i expert del territori, la flora i la fauna. 
 
El Sr. Josep Sepúlveda proposa la possibilitat de promocionat altres fórmules més 
econòmiques per no fer el menú sencer. Per exemple, una tapa, un aperitiu, etc. Així 
arribar a un segment més ampli de gent. 
 

6. Subministrament en règim d’arrendament d’una pis ta de gel natural, amb 
muntatge i desmuntatge inclòs i el material lúdic a ccesssori. Ratificació  

 
Resolució de la Presidència RP 5/2019 
 
Relació de fets 
 
I. En data 4 d’octubre de 2019, per resolució de presidència, es va aprovar l’incoació 
de l’expedient número 19/2019, per la contractació del subministrament, en règim 
d’arrendament, instal·lació d’una pista de gel i material accessori a licitar per mitjà de 
procediment obert simplificat, i es va ordenar la redacció dels plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques. La resolució es va ratificar per 
acord de la junta de govern de l’IPEP en data 8 d’octubre de 2019. 
 
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del 
contractant en data 14 d’octubre de 2019, presentant-se una única empresa licitadora, 
WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, SL amb CIF B17885096. 
 
III. En data 11 de novembre de 2019, la mesa de contractació es va reunir per realitzar 
l’obertura del sobre únic, que contenia el corresponent DEUC i l’oferta econòmica 
juntament amb altres criteris d’adjudicació, sotmesos a valoració mitjançant criteris 
automàtics. En l’acte la mesa va acordar declarar, després d’aplicar la fórmula 
establerta en el plec de clàusules administratives particulars, com a millor oferta la 
proposta presentada per WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, SL, amb el resultat 
següent:   
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Puntuació oferta 
Econòmica 

Puntuació Altres 
criteris automàtics 

Puntuació 
total 

50 50 100 
 
IV. En data 18 de novembre de 2019 es va requerir a l’empresa l’acreditació de les 
dades declarades en el DEUC i la formalització de la garantia definitiva. 
 
Requeriment que va ser atès en data 27 de novembre de 2019, amb la presentació de 
la documentació requerida a través de la plataforma de contractació, amb número 
d’assentament E/000628-2019. 
 
V. En data 27 de novembre de 2019, la mesa de contractació es va reunir novament 
per comprovar la documentació presentada i, una vegada revisada, va donar per 
complert el requeriment, proposant l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa 
WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS amb CIF B17885096. 
 
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. 
 
De conformitat amb l’article 12 h) dels Estatus de l’IPEP, vista la necessitat d’atorgar 
celeritat a l’expedient, atès l’execució s’ha d’iniciar el 13 de desembre de 2019, per 
analògica amb les atribucions conferides als alcaldes presidents de les entitats locals 
per la disposició addicional segona (apartat 1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP) 
 
Resolc 
 
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació 
global atorgada, d’acord amb el criteris automàtics per a l’adjudicació del contracte 
establerts en el plec de clàusules administratives particulars. 
 

Nom del licitador  Puntuació oferta 
Econòmica 

Puntuació Altres 
criteris automàtics 

Puntuació 
total 

WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, SL 50 50 100 
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Segon. Adjudicar a favor de l’empresa WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, amb 
CIF B17885096, el contracte del subministrament, en règim d’arrendament, instal·lació 
d’una pista de gel i material accessori pel preu i condicions següents: 
 

- Preu del contracte 22.000€ més 4.620€ corresponents al 21% d’IVA. Preu final, 
26.620€ 

- Desmuntar la instal·lació de la pista de gel en un termini inferior a 5 dies 
(inclosa la descongelació). 

- Ornamentació floral per delimitar la zona de lloguer de patins amb plantes 
naturals de fulla verda de mínim 1 metre d’alçada. Mínim 25 plantes.  

- Decoració de temàtica nadalenca, excepte un arbre de Nadal (per exemple 
ninot de neu), d’una alçada mínima de 2 metres.  

- Ornamentació de fil lluminós LED de color (no blanca) amb la paraula “Bones 
Festes”. Mínim 4 metres de llargada per 0,80 metres d’alçada.  

- Subministrar 240 patins que no hagin estat utilitzats abans i per tant siguin 
nous.  

- Incorporar un o més elements d’ajuda al patinatge per a persones amb 
mobilitat reduïda (cadira adaptada o similar). 

- Retolar el terra de la pista de gel amb la imatge corporativa dels 15 anys de la 
pista de gel amb una mida mínima de 8 x 6 metres.  

 
Tercer. Publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el 
Perfil de contractant 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 l’empresa interessada el present acord amb detall de la puntuació 
obtinguda.  
 
Cinquè. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de la junta de govern que 
se celebri als efectes de la seva ratificació, tal com disposa l’article 12 h) dels Estatus 
de l’IPEP. 
 

Es ratifica per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
7. Conveni d’adhesió a la Garoinada CBVH 2020. Apro vació.  
 
CONVENI D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “LA GAROINADA” DE L ’INSTITUT DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL DE COSTA BRAVA VE RD HOTELS, 
SCCL  

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lm. senyor Josep Piferrer Puig amb DNI 77999258W, president de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, amb CIF P1700054H en conformitat 
amb l’article 7A dels estatut de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
I de l’altra el senyor Jordi Mias Borrell, amb NIF 40330890E que actua en nom i 
representació de l’empresa Costa Brava Verd Hotels, SCCL amb CIF F17652496, 
segons  acredita mitjançant escriptura d’apoderament suficient atorgada el dia 9 de maig 
de 2017, davant el Notari de Palafrugell, el senyor/a Enrique Jaime Ventura, amb el 
protocol número 454, i domicili a efectes de notificacions al Carrer del Turisme número 
1 de Vall-llobrega. 
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Ambdues parts, tot reconeixent-se capacitat legal suficient per a atorgar aquest acte i 
perquè així en resti constància en aquest conveni d’adhesió  
 
 

MANIFESTEN 
 

I.- Que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (d’ara endavant 
IPEP) és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de 
Palafrugell, amb la finalitat promoure l’activitat turística i cultural del municipi, d’acord 
amb allò que preveu l’article 25, lletra h) i m) de la Lle 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i els articles  27.3, 66. b) i 68 de la Llei 13/2002 de 21 de 
juny de Turisme de Catalunya. 
 
II.- Que l’IPEP, entre d’altres, té com a objectius específics la promoció d’activitats 
econòmiques en l’àmbit de l’empresa i concretament la promoció turística, d’acord amb 
l’article 5 apartat a) dels seus Estatuts.  
 
En la consecució d’aquestes finalitats organitza anualment, des de l’any 1992, un acte 
d’interès general amb la finalitat de desestacionalitzar el turisme a Palafrugell, sota el 
nom “La Garoinada”, que capta visitants fora de la temporada estival, on es coordinen 
diferents activitats entre els hotels i restaurants del municipi, que té coma eix 
vertebrador la garoina. 
 
III.- Que la societat cooperativa Costa Brava Verd Hotels, SCCL (d’ara endavant 
CBVH) d’hotels familiars d’1 a 5 estrelles, propietat dels mateixos socis de l’entitat, 
disposa d’un portal web dedicat a la promoció i a la  comercialització de les places dels 
establiments socis de l’entitat, alguns d’aquests situats al terme municipal de 
Palafrugell, a la comarca del "Baix Empordà" província de Girona. 
 
IV. – Que els establiments d’allotjament de Palafrugell que no estiguin associats a 
CBVH poden adherir-se també a la campanya de “La Garoinada”, organitzada per 
l’IPEP. 
 
VI.- Que és voluntat de CBVH donar suport i adherir-se a la campanya de “La 
Garoinada”, organitzada per l’IPEP, i amb aquesta finalitat convenen en formalitzar el 
present CONVENI D’ADHESIÓ que es subjectarà a les següents:  
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
El present conveni té per objecte definir i establir els termes i condicions per l’adhesió 
a la campanya “La Garoinada” de Costa Brava Verd Hotels, SCCL, per tal de potenciar 
i donar suport a l’assoliment dels objectius i finalitats de l’IPEP.  
 
Segona. Compromisos per l’adhesió 
 
Per fer efectiu aquest compromís d’adhesió, el CBVH es compromet a: 
 
a) Inserir un enllaç bidireccional entre el portal de reserves ubicat a la web 
https://www.costabravaverdhotels.com/ amb la pagina institucional de l’IPEP 
http://visitpalafrugell.cat/gastronomia/. 
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b) Comercialitzar a través del seu portal de reserves, els paquets turístics dissenyats 
especialment per l’IPEP per la campanya “La Garoinada” de l’any 2020,  del 17 de gener 
al 31 de març de 2020, amb les següents condicions:  
 

CAP DE SETMANA (nits de divendres a dissabte) 
Hotel  El Far: Preu per persona en habitació individual 210€ (IVA inclòs)  
Hotel  El Far: Preu per persona en habitació doble 135€ (IVA inclòs)  
Resta d’hotels: Preu per persona en habitació individual 105€ (IVA inclòs)  
Resta d’hotels: Preu per persona en habitació doble 88€ (IVA inclòs)  
 
Inclou: 
Obsequi Garoinada: entrades instal·lacions culturals municipals, val de 
descompte botiga de Vins i Licors Grau. 
Menú Garoinada: consistent en un entrant de garoines, un primer plat a triar 
entre calamars farcits o bé un plat alternatiu segons  cada restaurant,  unes 
postres de xocolata, vi i cafè. 
 
ENTRE SETMANA (nits de diumenge a dijous) 
Hotel  El Far: Preu per persona en habitació individual 170€ (IVA inclòs)  
Hotel  El Far: Preu per persona en habitació doble 115€ (IVA inclòs)  
Resta d’hotels: Preu per persona en habitació individual 100€ (IVA inclòs)  
Resta d’hotels: Preu per persona en habitació doble 79€ (IVA inclòs)  
 
Inclou: 
Obsequi Garoinada: entrades instal·lacions culturals municipals, val de 
descompte botiga de Vins i Licors Grau. 
Menú Garoinada: consistent en un entrant de garoines, un primer plat a triar 
entre calamars farcits o bé un plat alternatiu segons  cada restaurant,  unes 
postres de xocolata, vi i cafè. 
 
GAROINADA PREMIUM (nits de divendres a dissabte) 
Hotel  El Far: Preu per persona en habitació individual 241€ (IVA inclòs)  
Hotel  El Far: Preu per persona en habitació doble 166€ (IVA inclòs) 
Resta d’hotels: Preu per persona en habitació individual 135€ (IVA inclòs)  
Resta d’hotels: Preu per persona en habitació doble 118€ (IVA inclòs) 
 
Inclou: 
Obsequi Garoinada: entrades instal·lacions culturals municipals, val de 
descompte botiga de Vins i Licors Grau, obsequi per habitació d’una ampolla de 
vi del celler patrocinador i una activitat a escollir entre: excursió en vaixell o 
excursió de senderisme 
Menú Garoinada: consistent en un entrant de garoines, un primer plat a triar 
entre calamars farcits o bé un plat alternatiu segons  cada restaurant,  unes 
postres de xocolata, vi i cafè. 

 
c) Abonar per cada reserva de paquet formalitzada, l’import corresponent als preus 
públics aprovats per la Junta de Govern del 10 de desembre de 2019 de l’IPEP, per la 
campanya 2020, en concepte de gestió del paquet: 
 

Cap de setmana prèmium en Hotel El Far: 9 € (iva inclòs) 
Cap de setmana prèmium en la resta d’hotels: 8 € (iva inclòs) 
Cap de setmana: 5€ (iva inclòs) 
Entre setmana: 0€ 

 
Tercera. Vigència 
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La vigència d'aquesta adhesió s’estableix per la campanya 2020.  
 
Quarta. Causes i formes d’extinció 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contretes del present conveni, per una 
de les parts, facultarà a l’altra per rescindir-lo. 
 
Cinquena. Règim jurídic i publicació del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. 
 
Aquest acord de col·laboració en activitats d’interès general no ha d’interpretar-se de 
cap manera com a constitutiu de societat o associació entre les parts, sinó que 
cadascuna assumeix el compliment dels seus compromisos, sense que els acords 
assolits amb tercers vinculin a l’altra part. 
 
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 
s’autoritza a l’Ajuntament a fer públic el contingut d’aquest conveni d’adhesió 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 de 
Palafrugell. 
 
Sisena.- 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. 
 
Acords 
 
Primer.  Aprovar el conveni d’adhesió a la campanya “La Garoinada” de l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell de Costa Brava Verd Hotels, SCCL. 
 
Segon.  Facultar al President de l’IPEP per a fer totes les gestions i signar tots els 
documents que siguin necessaris per l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’empresa Costa Brava Verd Hotels, SCCL. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
8. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’ac ord marc de subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats l ocals de Catalunya i 
adjudicat pel consorci català pel desenvolupament l ocal (CCDL) a l’empresa 
Endesa Energia, SAU. Aprovació  

 
Relació de fets 
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Actualment l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es troba adherit a la 
segona pròrroga del contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’electricitat 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2015.05-D1), per un 
termini de dotze mesos, des de 01/01/2019 fins a 31/12/2019, amb un total 
d’escomeses elèctriques contractades de 6. 
 
Descripció CUPS Adreça 

DEP052-OFICINA DE TURISME ES0031408486812001SB0F AVGDA GENERALITAT, 33 

TUR002-IPEP,ARXIU HISTORIC ES0031406267414001FY0F D'EN VELA, 1 
TUR003-OFICINA DE TURISME TAMARIU-
CASETA CREU ROJA ES0031406250079001KZ0F 

PERICA 0, CSA CRUZ 
ROJA, TAMARIU, 17212 

TUR004-OFICINA DE TURISME CALELLA ES0031406248051001YQ0F VOLTES 6, 125 B, CALELLA 

TUR005-OFICINA TURISME LLAFRANC ES0031408349236001ZY0F 
PASEO CIPSELE - OF. 
TURISME 

TUR006-OFICINA DE TURISME PLA DE 
BARRIS ES0031406256258001XH0F C/ GENERALITAT, 1 

 
2. En data 12 de febrer de 2019 l’empresa adjudicatària ENDESA ENERGIA SAU va 
comunicar a l’ACM la voluntat de no procedir a prorrogar el contracte pel 
subministrament d’electricitat (expedient 2015.05-D1). 
 
3. En data 06 de juny de 2019 el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), 
per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va iniciar l’expedient de 
contractació (expedient 2015.05-D02) i desprès de realitzar el tràmits corresponents va 
acordar l’adjudicació del lots d’Alta i Baixa tensió del contracte derivat D02 de l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  
 
4. Prenent les factures de les despeses elèctriques amb data d’emissió dels primers 9 
mesos de l’any 2019, i extrapolant-les amb els preus de terme de potència i preus de 
terme d’energia que figuren a la formalització del contracte derivat D02 de l’acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, signat entre CCDL i Endesa, s’arriba a la següent conclusió ponderada, 
que repartida entre els diferents conceptes de cost que figuren a les factures s’estima 
que: 
 
-El terme fix de potència experimenta un lleuger increment del +0,20%. (preus fixats 
per la regulació vigent). 
-El terme variable d’energia experimenta un increment del +4,59%. 
-La resta de conceptes romanen constants. 
-L’impacte, amb tots els impostos (electricitat, iva), que experimentarà el global de 
despesa elèctrica s’estima en un +3,35% entre el 2019 i el 2020. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 
acord de la Comissió Executiva del CCDL de 09/06/2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
II. Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27/10/2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 
que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02). 
 
III. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte 
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a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte 
al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant 
aplicable.  
 
IV. Article 52 i ss. del 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, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals. 
 
Acords 
 
Primer.  Disposar l’adhesió de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell al 
contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica,destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02), adjudicat a ENDESA ENERGÍA SAU 
amb CIF A81948077 pel  Consorci català pel desenvolupament local, amb durada de 
dotze mesos, a partir de 01/01/2020, prorrogable excepcionalment per nou mesos 
més, d’acord amb les següents condicions econòmiques: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa / període Preu EUR / MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot BT15 3.0AP3 72,623 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa / període Preu EUR / MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 
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Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D02). 
 
Preus del terme de potència: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió  EUR / kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió  EUR / kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 
 
Segon.  Aplicar la despesa anual derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària que es detalla a continuació i les que corresponguin en futurs 
exercicis: 
 
Aplicació IPEP 
 
Any Prestació Aplicació 
2020 Energia elèctrica 32.4300.22100 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o 
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 
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despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats 
que correspongui. 
 
Tercer.  Designar com interlocutor tècnic per l’execució d’aquesta adhesió a l’enginyer 
adscrit a l’àrea de Medi Ambient. 
 
Quart.  Facultar al President de l’IPEP per a fer totes les gestions i signar tots els 
documents que siguin necessaris per l’efectivitat d’aquests acords. 
 
Cinquè.  Publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el 
Perfil de contractant 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. 
 
Sisè.  Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU amb NIF A81948077, com a 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament de gas 
natural (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona) al correu electrònic 
sgp.acm@endesa.es, així com al Consorci català pel desenvolupament local per mitjà 
de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(centraldecompres@acm.cat). 
 
 
9. Preus públics. Aprovació  
 
Relació de fets 
 
Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals : 
 
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació , 
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord 
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril” 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les 
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern. 
 
Vist el certificat de la Junta de l’IPEP celebrada en data 10/12/2019 on s’aprova per 
unanimitat la modificació dels preus públics del paquet de la Garoinada. 
 
Vist l'informe I128/2019 emès en data 11/12/2019 per l’IPEP referent a l’establiment o 
modificació de preus públics per a la realització de paquets turístics durant la 
campanya de la Garoinada 2020. 
 
Es proposa: 
 
Acords 
 
Primer .- L’aprovació la modificació dels següents  preus públics pel servei d’enllaç 
dins de la plana web de l’IPEP per canalitzar reserves hoteleres vinculat a la 
campanya gastronòmica de la Garoinada. Aquestes tarifes seran vigents fins a la seva 
modificació expressa: 
 
 
Modalitat Base 

imposable 
21% IVA PVP 
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Cap de setmana prèmium en Hotel El Far 7,11 €  1,89 €  9,00 € 
Cap de setmana prèmium en la resta d’hotels  6,32 €  1,68 €  8,00 € 
Cap de setmana 3,95 €  1,05 €  5,00 € 
Entre setmana 0€ 0€ 0€ 
 
Els establiments que sol·licitin l’adhesió al servei hauran de complir la condició relativa 
a no superar les següents tarifes als usuaris finals; 
 
Fórmula CAP DE SETMANA Base 

imposable 
21% IVA PVP 

Hotel El Far - habitació individual         165,90 €       44,10 €     210,00 €  
Hotel El Far - habitació doble         106,65 €       28,35 €     135,00 €  
Resta d’hotels - habitació individual           82,95 €       22,05 €     105,00 €  
Resta d’hotels - habitació doble           69,52 €       18,48 €       88,00 €  
Fórmula ENTRE SETMANA    
Hotel El Far - habitació individual         134,30 €       35,70 €     170,00 €  
Hotel El Far - habitació doble           90,85 €       24,15 €     115,00 €  
Resta d’hotels - habitació individual           79,00 €       21,00 €     100,00 €  
Resta d’hotels - habitació doble           62,41 €       16,59 €       79,00 €  
Fórmula  PACK PREMIUM    
Hotel El Far - habitació individual         190,39 €       50,61 €     241,00 €  
Hotel El Far - habitació doble         131,14 €       34,86 €     166,00 €  
Resta d’hotels - habitació individual         106,65 €       28,35 €     135,00 €  
Resta d’hotels - habitació doble           93,22 €       24,78 €     118,00 €  
 
Segon. – Ratificar  aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 
 
Preu públic cap d’any 
 
Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals : 
 
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació, 
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord 
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril” 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les 
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern. 
 
Vist l'informe número 130/2019 emès en data 09/12/2019 per l'IPEP referent a 
l’establiment o modificació de preus públics per l’activitat Campanya comunicativa cap 
d’any a Palafrugell on es justifica la seva oportunitat i la valoració econòmica prevista 
dels ingressos i despeses derivades de l’activitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.- Aprovar  la modificació /establiment dels següents preus públics que seran 
vigents fins a la seva modificació expressa: 
 
Activitat Preu públic (iva inclòs) 
Participació a la campanya comunicativa de cap d’any 50 € 
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per part de cada local 
 
Segon. – Ratificar  aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
No es realitza cap prec ni cap pregunta 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.05h 
 
 


