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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 FEBRER DE 2020 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas Bonany 
Sr. Josep Salvatella Mallart 
Sr. Jaume Palahí Agustí 
Sra. Marc Piferrer Corredor 
Sr. David Font Rossell 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sr. Xavier Gómez Meier 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sra. Margarida Matas Jordi 
Sr. Jordi Rubau Andújar 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 11 de febrer de 2020 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. Alfons Rius, el Sr. Enric Gimeno, i el Sr. Josep Ramón 
Sepúlveda excusen la seva assistència.  

 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació . 

La Sra. Margarida Matas fa matisos a alguns dels comentaris que va fer als precs i 
preguntes de la sessió anterior. 

La Sra. Anna Aguiló també fa matisos a alguns comentaris que va fer al punt 3 i als 
precs i preguntes de la sessió anterior. 

El Sr. Xavier Gómez diu que caldria modificar els assistents perquè ell no va assistir. 

Un cop modificats aquests comentaris, s’acorda per majoria absoluta (per unanimitat 
dels presents). 
 
2. Memòria 2019. Informe.  

 
Veure document adjunt. 
 

3. Atorgament de les subvencions activitats econòmi ques locals 2019. Informe.  
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Relació de fets  
 
En data 20 de febrer de 2019 es va aprovar la convocatòria de subvencions per 
activitats econòmiques locals per tal de realitzar inversions de millora de la imatge 
exterior  de les activitats econòmiques, reforma dels establiments comercials i/o 
activitats econòmiques, foment de l’emprenedoria, millora de l’estalvi energètic, foment 
de la innovació i la competitivitat i traspàs, d’acord amb les bases aprovades a tal 
efecte. 
 
El pressupost de l’Ajuntament de Palafrugell disposa de l’aplicació pressupostària amb 
número de partida 32.4300.77001 “Subvencions activitats econòmiques”, fins a un límit 
del total de 30.000€.  
 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat un total de 30 
empreses. La mesa de valoració es va reunir i va procedir a la valoració de les 
sol·licituds d’acord amb els criteris aprovats en la convocatòria.  
 
Fonaments  
 
La convocatòria es regeix per les bases generals per a la concessió i justificació de 
subvencions per l’any 2019  publicades al BOP nº 41 de data 27 de febrero de 2019. 
És d'aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el 
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
(RLGS). 
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb 
la base general 7a. 
 
Conclusions 
Primera.-  Aprovar la concessió de les subvencions per inversions a empreses i 
activitats econòmiques locals, en quanties i capítols que es detallen a continuació :  
 
 

DNI/CIF Empresa/Establiment capítol  Import 

B55315246 2enelpaispetit, SL V 1.206,25 € 

B17656398 Distribucions Abad Isern, SLU V 1.206,25 € 

B17330127 Meca Centre, SL I i IV 725,22 € 

B17246612 Novara Hotels, SL I i II 965,00 € 

...2682.. Manel Ariza Palacios VI 744,20 € 

...2664.. Marc Ribas Teixidor II i III 1.206,25 € 

B17554395 Foxima 98 SL II i V 844,38 € 

...1908.. Núria Boix Coll II 1.206,25 € 

A08094450 Sant Roc, SA I i V 965,00 € 

A17240037 Fruites Forpas, SA II 1.206,25 € 

A17020256 Hotel Terramar Llafranch, SA II i IV 965,00 € 

B17386699 Hotel Llevant, SL II 965,00 € 

…0642.. Jose Valdivia Cabrerizo III 1.197,93 € 

...2108.. Jaume Badosa Codolar II 600,44 € 

B55149900 Manduca 2012 SL I,II i V 1.206,25 € 

...1878.. Maria Teresa Carbó del Buey I 1.044,55 € 



 

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 

3 

….7908. Mohamed Hajjout V 1.112,52 € 

…2733.. Adrià Geli Iruela III 1.201,75 € 

…1871.. Anna Iruela Ramos V 1.045,02 € 

B55291694 La Llagosta Llafranc SL I 1.138,86 € 

B55333165 Letsfilm Studio SL III 1.206,25 € 

B64197015 Sedarnreb SL II 1.206,25 € 

B55271530 Brugué Marco SL V 1.206,25 € 

...2642.. Rosana Font Martínez I 542,99 € 

J55217053 DK8 Assessors SC V 828,71 € 

...7543.. Joan Armengol Pujol II 1.206,25 € 

…2996.. Antonio Perez Alcantara II i IV 1.206,25 € 

...3231.. Xavier Gómez Meier V    638,35 € 

…1226.. Raul Izquierdo Fernández  III 1.206,25 € 
TOTAL                              30.000,00 € 

 
 
Segona.-  Desestimar la concessió de subvencions als següents interessats per no 
complir els requisits per a ser-ne beneficiari: 
DNI/CIF Empresa/Establiment Motiu 

J55333058 
 

Ade Entertaintment SC 
 

Té requeriments pendents de compliment.  
La base 2 detalla : 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. 

B55338552 
 Merci Delicious 

En data 26/11/2019 va fer la cessió de la 
titularitat de l’establiment. 
La base 2 detalla : Que l’activitat estigui en 
funcionament a la mateixa persona titular, 
com a mínim fins a un any en posterioritat a 
l’atorgament de la subvenció. 

B55314249 SolarWeb, SL 

No compleix el requisits específics del capítol 
III d’emprenedoria per no haver fet el pla 
d’empresa. 
Els requisits específics són: Persones 
físiques inscrites a la Xarxa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que 
hagin obtingut el certificat de viabilitat previ a 
l’inici de l’activitat econòmica i l’alta censal 
s’hagi tramitat dins el període subvencionable. 

 
Tercera.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec a la partida pressupostària 
següent 32.4300.77001 “Subvencions activitats econòmiques” del Pressupost de 
Despeses de l’Ajuntament, per import de 30.000 € 
 
Quarta.- Notificar el present acord als interessats, a l’ Institut de Promoció Econòmica i 
al departament de comptabilitat pels seus efectes oportuns. 
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4. Seguiment Polígons d’activitat econòmica. Inform e. 
 

Fibra òptica 

Adamo, empresa instal·ladora de fibra òptica, ens ha comunicat que té la intenció de 
desplegar la fibra al polígon de Palafrugell. Actualment està fent la prospecció per 
trobar els clients mínims que necessita i paral·lelament entrarà el permís de 
desplegament a l’Ajuntament.  

L’Ajuntament de Palafrugell, a través de l’IPEP, obrirà un capítol nou, a les 
subvencions per a les activitats econòmiques, que financi fins a un 50% del cost 
d’inversió de la instal·lació de fibra en els polígons Industrials de Palafrugell.  

Amb la voluntat de fomentar l’associacionisme es valorarà que, les empreses que 
sol·licitin la subvenció, estiguin associades a l’Associació de polígons d’activitat 
econòmica de Palafrugell i la Riera d’Esclanyà de Begur, creada recentment. 

 

Formació 

Dins el pla de treball de l’Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), del servei 
d’ocupació i formació de l’IPEP, hi ha previst per una petita prospecció a unes 15 
empreses del polígon. L’objectiu és detectar les necessitats formatives de les 
empreses així com informar de manera genèrica de les diferents bonificacions per a la 
contractació, entre d’altres... 

Aquesta prospecció té previst que comenci la setmana del 10 de febrer. Es farà una 
trucada a les empreses per concertar la visita.  

 

Altres informacions 

Paral·lelament l’IPEP ha assistit a reunions del Consell Comarcal sobre El pla d’acció 
per a la millora i dinamització dels polígons industrials. L’empresa consultora de la 
diagnosi pensa que la millor manera de tenir una representativitat a nivell de territori, (i 
poder competir amb altres zones industrials de la demarcació de Girona) seria que els 
diferents polígons puguin funcionar com un sol polígon discontinu.  

Per això s’està parlant amb tècnics i polítics per arribar a un acord sobre com s’hauria 
d’articular aquest sistema. Sabem que s’està estudiant l’avantprojecte de llei de les 
àrees de promoció econòmica urbana (APEU), que afectaria tant per zones comercials 
com per polígons d’activitat econòmica.  Tot i això, és una idea molt inicial. 

Els APEU són un instrument basat en la col·laboració publicoprivada que persegueix 
finalitats públiques mitjançant iniciatives per millorar la qualitat de l’entorn urbà, 
consolidar el model de ciutat compacta, complexa i cohesionada i mediambientalment 
eficient, que són considerades d’interès públic. L’activitat d’aquestes entitats ha de 
beneficiar els espais públics i els interessos generals de la ciutat, és per això que són 
entitats de base privada però que es constitueixen sota la tutela pública del municipi 
pel compliment de finalitats públiques. És aquest interès públic el que justifica 
l’establiment d’un règim d’adscripció obligatòria per a tots aquests locals que es trobin 
en l’àmbit delimitat, i l’establiment d’un règim de finançament basat en contribucions 
obligatòries que tindrien la naturalesa de presentació patrimonial de caràcter públic i 
de naturalesa no tributària. 
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El Sr. Jaume Palahí demana si la subvenció és del cost d’inversió de la instal·lació a 
l’empresa o al polígon. 

La Sra. Sílvia Beleña contesta que la subvenció serà connectar la fibra a l’empresa. 

La Sra. Anna Aguiló demana si aquesta empresa, Adamo, instal·la només al polígon. 

La Sra. Sílvia Beleña li diu que sí, que l’empresa està fent la prospecció al polígon. 

La Sra. Anna Aguiló demana si la prospecció es fa només a les empreses associades. 

La Sra. Sílvia Beleña li contesta que sí. 
 
5. Calendari mercat. Informe  
 
Segons es va acordar a la reunió amb el operadors del mercat del dimarts 4 de febrer,  
la proposta del calendari del mercat per a l’any 2020 serà la que es relaciona tot 
seguit: 
 
El mercat obre de dimarts a diumenge, excepte del 27 de juliol al 30 d’agost, que 
romandrà obert durant tota la setmana (de dilluns a diumenge). 
 
El mercat romandrà obert també els dies festius següents : 
 

10 abril divendres Setmana Santa 
15 agost dissabte L’Assumpció 

1 novembre diumenge Tots sants 
6 desembre diumenge Constitució 

 
 
El mercat romandrà tancat els dies següents: 
 

1 maig divendres Festa Treball 
24 juny dimecres St. Joan 

11 setembre divendres Diada 
8 desembre dimarts Immaculada 

25 desembre divendres Nadal 
26 desembre dissabte Sant Esteve 
1 gener 2021 divendres Any Nou 
6 gener 2021 dimecres Reis 

 
El Sr. Jordi Rubau, comenta que tenen un malestar perquè hi ha un seguit de coses 
que no troben que estan bé. Una d’elles és que el dia de la celebració de St. Sebastià, 
es va tancar, un divendres, un dia de molta logística en aquell aparcament, per 
guardar quatre places pels alts càrrecs de la policia. Diu que es podrien guardar 
aquestes places en un lloc que no sigui de logística important pel mercat, com ara el 
camí fondo, a prop del teatre, o fins i tot al casal. Explica que va ser molt complicat 
logísticament perquè és un dia de molta feina. 
 
També, el Sr. Rubau, comenta que l’espai que deixen estacionar al C. Pi i Margall, 
unes 12-14 places, considera que són molt importants pels clients del mercat. Diu que 
fa tres setmanes que hi ha un o dos operaris arreglant els “adoquins” i caldria avisar a 
l’àrea de serveis que les obres haurien de ser els dilluns, per tal de no afectar al 
mercat ni al comerç en general. O, en tot cas, fer les obres més intensives. Fins i tot 
estava prohibit aparcar el cap de setmana quan no hi havia obres. 
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El Sr Rubau afegeix que, els clients del mercat si tenen dificultat d’aparcar prop del 
mercat, marxen i això perjudica al sector comercial. És un problema endèmic, demana 
si es pot seure i parlar-ne, arribar a un consens i a una solució, ja que hi ha 
representants dels partits polítics. 
 
El Sr. Jaume Palahí diu que sí, que cal parlar-ne, que tal i com explica les coses el Sr. 
Rubau les veu lògiques però que també cal mirar altres parts afectades. Creu que és 
una preocupació lícita i creu que s’hauria de parlar, no aquí, però parlar-ne. 
 
El Sr. Joan Vigas, diu que sí, que el Sr. Rubau té tota la raó, que el que va passar el 
dia de la celebració del patró de la policia local no tornarà a passar perquè ja s’ha 
traslladat als responsables. El tema de les obres del C. Pi i Margall, està d’acord amb 
ell, però també creu que cal parlar d’altres coses com, per exemple, el calendari del 
mercat. Si es decideix el calendari anual, també s’ha de tenir en compte la resta del 
comerç i les activitats de promoció econòmica que s’organitzen al llarg de l’any. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi diu que l’1 de maig, a part de flors i violes, és un pont molt bo i 
creu que el mercat hauria d’obrir. 
 
El Sr. Jordi Rubau diu que ell no està d’acord en tancar però que es fa per votació de 
tots els assistents a la reunió. 
 
El Sr. Rubau també diu que hi ha problemes també amb goteres que han afectat a 
maquinària i aires acondicionats. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que sí que cal seure per parlar de tots aquests temes però que li 
sorprèn que l’11 de setembre que també és un cap de setmana llarg i que caldria anar 
conjuntament per tots els temes que afectin a la promoció econòmica del municipi. 
Fins i tot es pot plantejar tancar un dimarts al mes de novembre i en canvi obrir 
aquests dies de més afluència. Creu que s’ha de parlar de tot plegat. 
 
 
6. Pròrroga del contracte de serveis per a la sonor ització, il·luminació i 

visualització dels actes organitzats per a la Canta da d’havaneres de Calella 
de Palafrugell. Aprovació.  

 
I. Relació de fets 

1. En data 9 d’abril de 2019 la Junta de Govern de l’IPEP va adjudicar el contracte de 
serveis per a la sonorització, il·luminació i visualització dels actes organitzats per a la 
Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, a l’empresa BTM SOUND SL amb CIF 
B17571175 amb una durada d’un any, prorrogable per un més, fins a un màxim de dos 
anys. 

2. El contracte s’està executant satisfactòriament per part de l’empresa contractista i 
interessa prorrogar-lo sense variar les condicions amb las quals es va adjudicar atès 
que durant la prestació del servei es van detectar mancances que no van afectar de 
manera greu el desenvolupament de la Cantada. Aquestes mancances, en gran part 
van ser degudes al desconeixement de la nova empresa adjudicatària del 
funcionament de la Cantada ja que l’empresa que prestava el servei anteriorment, des 
de feia més de 25 anys, ho feia de manera autònoma i l’organització desconeixia molts 
dels detalls tècnics del servei que no es van detectar fins a l’execució del servei. 
 
II. Fonaments de dret 
 
Durada del contracte de servei 
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Article 29 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
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. 
 
Clàusula vuit  del plec de clàusules administratives particulars, la qual estableix:  
 
“La durada del contracte s’estableix per a la cantada d’havaneres de l’any 2019, que 
s’executarà de conformitat amb els terminis fixats al plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
 
El contracte es podrà prorrogar per la cantada d’havaneres de l’any 2020. En cas de 
pròrroga, aquest haurà de ser aprovada de forma expressa tres mesos abans de la 
finalització de la durada inicial per part de l’òrgan de contractació i serà obligatòria pel 
contractista. El règim retributiu de la pròrroga serà el mateix que el del període inicial 
del contracte.” 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer .- Prorrogar el contracte serveis per a la sonorització, il·luminació i visualització 
dels actes organitzats per a la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, a 
l’empresa BTM SOUND SL amb CIF B17571175, per un any més a executar en el 
període 2020. 
 
Segon .- Notificar aquest acord a BTM SOUND SL. 
 
El Sr. Jordi Rubau creu que l’empresa no va estar a l’alçada de la cantada, 
tècnicament parlant. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que som conscients que va haver-hi alguns problemes, fins i 
tot alguns que nosaltres no havíem detectat. Feia més de 25 anys que la sonorització 
de les havaneres la realitzava la mateixa empresa i a l’entrar aquesta nova per licitació 
es van trobar amb temes que, fins i tot, des de l’organització desconeixíem. Tot el que 
ens vam trobar es pot solucionar fàcilment i no hem vist en cap moment que hi hagués 
mala fe ni ganes d’escatimar recursos. 
 
El Sr. Jordi Rubau creu que en alguns aspectes sí que es van escatimar recursos 
perquè faltaven alguns aparells com cables de micròfon, micròfons de diademes.  
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que són temes que es poden solucionar fàcilment. Ara, ja que 
l’any passat per desconeixement no es van preveure certs aspectes, es podrà 
solucionar. 
 
El Sr. Jordi Rubau diu que a vegades cal triar per la qualitat abans que sobre el preu. 
Que potser això han estat errors que es podrien haver evitat. Diu que totes dues 
empreses són grans empreses i fan grans sonoritzacions, però que hi va haver-hi 
errors que caldria solucionar. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
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7. Pròrroga del contracte de subministrament mixt, en règim d’arrendament 
temporal d’un sistema modular de graderies per a la  Cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell. Aprovació.  

 
I. Relació de fets 

1. En data 13 de febrer de 2018 la Junta de Govern de l’IPEP va adjudicar el contracte 
de mixt pel subministrament, en regim d’arrendament temporal, d’un sistema modular 
de graderies per a la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, a l’empresa 
NUSSLI IBERIA, SAU amb CIF A63893895 amb una durada de dos anys, prorrogable 
per dos anys més, fins a un màxim de quatre anys. 

2. El contracte s’està executant satisfactòriament per part de l’empresa contractista i 
interessa prorrogar-lo sense variar les condicions amb las quals es va adjudicar atès 
que durant la prestació del servei es no van detectar mancances i el servei va 
transcórrer sense incidències remarcables. 
 
II. Fonaments de dret 
 
Durada del contracte de servei 
 
Article 29 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
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. 
 
Clàusula novena  del plec de clàusules adminsitratives particulars, la qual estableix:  
 
S’estableix un termini total d’execució del contracte de dos (2) anys a executar dins el 
període previst al plec de prescripcions tècniques.  
 
El contracte es podrà prorrogar per períodes anuals, sempre que la duració total del 
contracte no superi el límit de 4 anys. En cas de pròrroga, han de ser aprovades de 
forma expressa abans de la finalització de la durada inicial per part de l’òrgan de 
contractació i són obligatòries pel contractista. El règim retributiu de la pròrroga serà el 
mateix que el del període inicial del contracte. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer .- Prorrogar el contracte mixt pel subministrament, en règim d’arrendament 
temporal, d’un sistema modular de graderies per a la Cantada d’havaneres de Calella 
de Palafrugell amb l’empresa NUSSLI IBERIA, SAU amb CIF A63893895, per un any 
més a executar en el període de 2020. 
 
Segon .- Notificar aquest acord a NUSSLI IBERIA, SAU. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
8. Conveni entre l’Institut de Promoció Econòmica d e Palafrugell (IPEP) i 

l’Agrupació de comerciants de Palafrugell per a l’a torgament d’una 
subvenció per al desenvolupament del seu pla d’actu ació 2020. Aprovació  

 
Vista la instància amb registre d’entrada núm. TAOENT/2020002190 amb data 7 de 
febrer de 2020, presentada per la senyora Susanna Casademont Plana, representant 
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de l’Agrupació de Comerciants de Palafrugell – ACOPA (d’ara endavant Oohixgen 
Palafrugell, Comerç i Negoci). 
 
Atès que Oohxigen Palafrugell, Comerç i Negoci, segons el que estableix l’article 2 
dels Estatuts de l’entitat, té com a objectius la promoció, l’ajut, l’assessorament i 
l’expansió de l’activitat comercial, en general, del terme municipal de Palafrugell, i tot 
allò que pugui redundar en el seu benefici, així com col·laborar amb l’administració 
pública per crear les condicions més idònies per a l’exercici comercial. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica 
de Palafrugell ( d’ara endavant IPEP), afavoreix les activitats i les accions destinades a 
fomentar la promoció i la dinamització del comerç. 
 
Atès que l’article 25.1 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim  local (LRBRL), atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena 
d’activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal.  
 
Atès que, d’acord amb l'article 3 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, 
general de  subvencions (LGS) i l'article 2.1 del Reial decret 887/2006, 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament d'aquesta Llei (RLGS), les subvencions atorgades per les 
entitats que integren l'Administració local s'ajustaran a les prescripcions d’ambdues 
normes. 
 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 
determina, al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les 
subvencions previstes nominativament en el Pressupost de les entitats locals, en els 
termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions, i 
a l’article 28 estableix que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar 
aquestes subvencions. 
 
Atès que l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(RLGS) determina que el procediment de concessió de subvencions directes pot 
concloure amb un conveni, el qual ha de contenir tot un seguit d’extrems que es 
recolliran en aquest conveni regulador. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer.-  Aprovar la concessió de subvenció a l’Agrupació de comerciants de 
Palafrugell, destinada a la promoció i dinamització del teixit comercial, amb les 
següents aportacions:  
 

� L’IPEP efectuarà una aportació de 12.000,00 euros (dotze mil euros) de la 
partida 32.4310.48902 “Aportació associació Oohxigen”, en els termes que 
indiqui el conveni. 

 
Segon.-  Aprovar  el corresponent conveni d’atorgament de la subvenció directa. 
 
Tercer.-  Facultar e l President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
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S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
 
10. Preus Públics. Aprovació  
 
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 10 emès en data 28 de gener de 2020 per l'IPEP referent a 
l’establiment o modificació de preus públics de la botiga de l’oficina de turisme Pineda 
Gèlia 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) 
 
PRODUCTES BOTIGA OFICINA DE TURISME 
Joies Garoina (merxandatge La Garoinada) 
 
- Arracades plata Garoina (PE9120P) 
- Collar pedra gris Garoina (CO9120NL) 
- Collar fil Garoina mitjana (CO9121PNV) 
- Penjoll Garoina mitjana (CO9121P) 
- Cadena plata per penjoll Garoina (CO5980P) 
- Arracades Garoina xapades (PE9120PXH) 
- Collar pedra verda Garoina (CO9120PNL) 
- Collar multicolor Garoina (CO9120PNL) 
- Cadena xapada per Garoina (CO5980PX) 
- Collar pedra grisa Garoina (CO9120PXN) 
- Penjoll Garoina xapada mitjana (CO9121PX) 
- Anell Garoina maxi xapada  

 

 
 
 
 
  62,40€ 
  71,76€ 
  57,36€ 
  55,20€ 
  14,40€ 
  67,20€ 
  71,76€ 
  71,76€ 
  16,80€ 
  74,16€ 
  57,60€ 
115,00€ 
 

 
Segon. – Ratificar  aquest acord al proper Ple que se celebri. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi va comentar que es podria enviar la informació de la 
disponibilitat d’aquests productes als establiments participants a la Garoinada. 
 
El Sr. Marc Piferrer també comenta que es podrien vendre als restaurants participants. 
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La Sra. Anna Aguiló comenta que potser pot interessar material de marxandatge de la 
Fundació Josep Pla a la botiga de l’oficina de turisme. 
 
La Sra. Sílvia B contesta que es podria mirar. 
 

11. Precs i preguntes  
 
S’aixeca la sessió quan són les 19.55h 
 
 


