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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 9 
DE JUNY DE 2020 
 
 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. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sr. Xavier Gómez Meier 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda 
Sr. Jordi Rubau 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 9 de juny 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, Sr. David Font, Sra. Gloria Tamayo i la Sra. Margarida Matas 
excusen la seva assistència.  

 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació . 

 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
2. Accions de comunicació adreçades al turisme de p roximitat. Informe.  
 
Context:  
 
En aquest context de ciris sanitària que estem patint, el sector turístic és un dels més 
afectats i que més tardarà en recuperar la normalitat. 
 
En aquesta situació, s’ha de comptar amb una estratègia turística centrada en els 
nostres elements diferencials i valors que ens aproximi a la demanda potencial, que 
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serà principalment de proximitat degut a les restriccions de mobilitat, factors com la 
por, preferència per quedar-se al país per fer suport a les empreses nacionals, etc. 
 
Aquests elements diferencials són: proximitat dels principals pols de partida de 
visitants (Girona, Barcelona, frontera amb França), paisatge excepcional, natura, 
camins, cales, empreses familiars amb aforaments reduïts i de qualitat, possibilitat de 
desplaçar-se arreu amb bicicleta o caminant, entre d’altres. 
 
Les xarxes socials seguiran exercint un paper fonamental i haurem de fomentar una 
comunicació bidireccional i dinàmica (com ja s’està fent) per interactuar amb la 
demanda real i potencial, cosa que augmentarà la sensació de confiança. 
 
 
Objectius: 
 
Generals: 

- Mostrar la nostra destinació com un espai segur, de confiança i preparat per 
rebre totes aquelles persones que evitaran viatjar lluny de casa i els que tenen 
segona residència.  

- Donar motius perquè la gent vingui i connectar empàticament amb el turista. 
- Suport als establiments d’allotjament i restauració del municipi amb la captació 

de clients. 
- Rememorar aquells moments que sense pensar-ho et fan gaudir d’un indret.  
- Comunicació de qualitat sobre el destí: storytelling i creació de nous continguts. 

 
Estratègics: 

- Coneixement i reconeixement de la destinació i els seus atributs.  
- Posicionar la marca i donar-li més notorietat. 
- Interaccionar a les xarxes socials.  
- Augmentar el trànsit a la web de la destinació. 

 
Amb aquests objectius, es decideix endegar les següents accions comunicatives: 
 
 

1) COMUNICACIÓ DIGITAL: 
 
S’encarrega una campanya de comunicació digital sobre el destí a les empreses 
Minimilks i Playbrand de Girona, suggerides per membres de l’ATP.  
 
És una campanya 100% digital que consta de: 

a) Campanya d’anuncis a Youtube. Apariexeran vídeos del destí de 10 segons, 
que no es podran fer saltar fins que hagin acabat. Se seleccionarà el públic a 
qui es transmeten, de proximitat i amb interès pel destí. 

b) Campanyes de Google Ads de cerca de paraules clau per atraure usuaris que 
facin cerca d’aquestes paraules, cap a la nostra destinació. 

c) Una campanya de publicitat de destinació a Facebook i Instagram ADS derivant 
trànsit cap al web turístic del municipi. 

d) Concursos dins d’una mateixa campanya global a Facebook i Instagram ADS. 
Aquesta és una de les accions estrella, ja que durant les 10 setmanes que 
durarà la campanya es realitzaran 30 concursos on les empreses del sector en 
seran els protagonistes. 
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S’explica la campanya de sortejos a les empreses d’allotjament i restauració que 
participen activament amb l’IPEP mitjançant les campanyes gastronòmiques i 
l’Associació Turística de Palafrugell per si hi volen participar. 
 
27 empreses del sector allotjament i restauració ofereixen 30 premis entre 
pernoctacions i àpats per sortejar dins el marc de la campanya. 
 
Cada concurs estarà actiu 4-5 dies i la informació que s’obtingui sobre el 
comportament dels anuncis (nombre usuaris impactats, dades demogràfiques, clics al 
link, etc.) es traslladarà a les empreses interessades. 
 
La campanya, sota el claim #motiuspertornar, es presentarà amb un disseny amb 
imatges suggeridores i simbologia del municipi (garoina, bot, far...) perquè l’espectador 
pensi en quins serien els seus motius per tornar a visitar Palafrugell i els seves 
platges. 
 

  

 
 
 

- Públic objectiu: 
De proximitat: Catalunya, resta de l’estat espanyol i sud de França. La campanya 
vinculada als sortejos es destinarà al públic català pels àpats i al català, resta de l’estat 
i sud de França per les pernoctacions. 
 

- Període de campanya: 
S’iniciarà el 18 de juny i al 31 d’agost. 
 
 

2) VÍDEOS PROMOCIONALS 
 
Actualment, el contingut audiovisual és la base de qualsevol comunicació. Per això, i 
com que el vídeo de promoció turística del que disposem, tot i que encara és vigent ja 
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fa 3 anys que circula, es decideix encarregar la producció de petits espots sobre el 
municipi que, a més de difondre’s en paral·lel a la campanya digital, es puguin difondre 
per televisió. 
 
L’Àlex Arza, jove productor de Palafrugell, proposa una sèrie de mini espots semi 
estàtics tipus postals del municipi on es dona protagonisme al color del paisatge i als 
sons, per sorprendre a l’espectador amb un format diferent de l’habitual en què 
predomina el dinamisme i gran quantitat d’imatges. 
Es visualitza una postal per cada nucli de platja i aquesta es grava en diferents 
moments del dia, que es podran combinar segons el moment del dia en què es 
difonguin. 
 
Al final del vídeo es mostrarà el logo del VisitPalafrugell i el claim de la campanya, 
#motiuspertornar, perquè quedin lligades. 
 
 

3) ESPOTS TV3 
 
Per donar més rellevància i repercussió a la campanya, s’encarrega la difusió d’espots 
a tv3. Seran dues setmanes de difusió intensa, una a partir del 18 de juny, quan s’iniciï 
la campanya, i l’altra al cap d’un mes. En aquestes dues setmanes es retransmetran 
68 impactes. 
 
Per diferenciar-nos dels nostres competidors, en comptes de difondre l’espot 
estàndard de 20 segons, dinàmic, ple d’imatges d’activitats que es poden fer al destí, 
etc. es difondran les imatges tipus postal del municipi conceptualitzades en els vídeos 
explicats al punt anterior. 
 
A cada bloc d’anuncis contractat, es difondran 2 espots de 10 segons cadascun i entre 
un i altre apareixeran altres espots, en el mateix bloc. 
 
En total es realitzen 6 espots de 10 segons cadascun:  

- Calella de dia 
- Llafranc de dia 
- Tamariu de dia 
- Calella al vespre 
- Llafranc al vespre 
- Tamariu al vespre 

 
Per tant, en una mateixa pausa publicitària es veurà, per exemple, la postal/espot de 
Calella de 10 segons, 3 anuncis més, i després la postal/espot de 10 segons de 
Tamariu. 
 
Els espots a televisió es complementen amb una altra campanya digital que consisteix 
en vídeos en stream i format banner a la web del cmma.cat. S’arribarà a les 80.000 
impressions en streaming i 170.000 en banner. 
 
Per tot plegat, es farà una nota de premsa que es publicarà el dia abans de l’inici de la 
campanya, perquè se’n faci el màxim ressò possible als mitjans de comunicació 
habituals des de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Anna Aguiló demana si les imatges promocionals sempre són de paisatge. 
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La Sra. Sílvia Beleña li contesta que les tres imatges que s’han triat són de les platges 
de Calella, Llafranc i Tamariu perquè només hi ha 10 segons d’anunci. Amb tants pocs 
segons és complicat perquè s’ha de donar molta velocitat a les imatges i és molt difícil 
poder-ho mostrat tot. La campanya s’ha centrar que el que ara necessita la gent és 
desconnectar de la situació actual en un lloc idíl·lic, rememorar records si ja ens ha 
visitat, etc. Vam pensar que aquest tipus d’anunci enmig dels altres cridarà més 
l’atenció. 
 
El Sr. Joan Farré demana quina és la idea de l’eslògan “motius per tornar”. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que no només va dirigit a la gent que ja ens ha visitat, 
en aquest cas “motius per tornar” també es refereix tornar a la normalitat, tornar a 
gaudir a la natura, etc. 
 
El Sr. Joan Farré demana si està previst fer-ho també a la premsa estatal o televisions 
del sud de França per donar més visió als anuncis. Creu el mateix amb la cantada 
d’havaneres que potser no cal tancar-se i potser obrir-nos als mitjans de comunicació 
estatals i no només amb TV3. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que l’objectiu era centrar-se al públic català i també per 
temes pressupostaris, ja ens agradaria poder fer anuncis a televisions estatals i del 
sud de França però no arriba el pressupost.. També perquè TV3 és el mitja que té més 
audiència dins del públic objectiu que tenim i que era el mitjà que ens havíem 
d’adreçar. Al públic espanyol i al públic francès ens dirigim de manera digital, ja que 
per fer anuncis a la televisió no ho podem assumir. També a través de la nota de 
premsa pretenem arribar a aquests mitjans. Referent a la cantada d’havaneres, com a 
mínim, en dues ocasions la cantada s’ha retransmès per Euskal Telebista i que la 
proposta que sempre tenim sobre la taula per retransmetre la cantada és la de TV3. 
 
El Sr. Joan Farré demana si s’ha pensat en portar bloggers o influencers per 
promocionar Palafrugell. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que això ho fem al llarg de tot l’any col·laborant amb el 
Patronat Costa Brava Girona. Tant bloggers, influencers com premsa especialitzada. 
 
La Sra. Anna Aguiló comenta no sap si hi haurà una segona campanya, i que és 
conscient del cost d’aquest tipus de campanya però que troba a faltar els altres valors 
perquè, de moment, només es comunica el paisatge, que és el tipus d’anunci que s’ha 
fet tota la vida, oferint la platja i el paisatge i que ens oblidem dels altres valors com 
l’oferta de turisme actiu, oferta de turisme cultural, oferta gastronòmica. Que li sembla 
que només paisatge li recorda a la campanya que s’està fent de l’Empordà que ja està 
rebent crítiques a la xarxa perquè només és paisatge, que no s’identifica. Comenta 
que ella ja a l’anterior reunió va reclamar que es tingués en compte que hi havia altres 
valors al municipi per oferir, per potenciar i que també són un esquer. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que si ens fixem en les campanyes que han fet altres 
municipis totes expliquen el mateix i que per tal de diferenciar-nos de la resta d’espots 
que s’estan oferint vam pensar que era una manera de captar l’atenció. Que a partir 
dels espots la gent entra al web www.visitpalafrugell.cat  que llavors pot veure tot els 
que es pot fer al territori. En un anunci de 10 segons és molt complicat ensenyar-ho 
tot. 
 
La Sra. Anna Aguiló comenta que l’oferta que ens diferencia de Palamós, L’Estartit o 
Begur per posar exemples, és l’oferta cultural. No sap perquè ens la saltem. Opina 
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veient la campanya sobre paper, que quan vegi la campanya en actiu potser ho veurà 
diferent, però veient sobre paper té la sensació que potser sempre fem el mateix i el 
que podrien fer altres municipis. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li comenta que ens agradi o no, la primera imatge que tenim al 
cap quan parlem de Calella són les voltes. 
 
La Sra. Anna Aguiló diu que n’és conscient però que també hi ha un fet diferencial com 
ara l’oferta cultural o el turisme actiu i que potser no hi ha espai en un anunci tant curt 
però sobre el paper considera que ens oblidem de moltes coses. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que la campanya no són només els anuncis, també hi 
ha els concursos, les campanyes al google, etc. i que també es pot explicar molt més. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que la Sra. Anna Aguiló té raó però amb 10 segons, la gent que 
fa publicitat, ens indica que hem de comunicar amb una imatge com les que hem triar. 
També hem de valorar que aquesta campanya val molts diners i farem un gran esforç 
gràcies a que tenim pressupost i que poder sortir a TV3 amb aquest tipus d’anunci és 
una gran oportunitat però que també és complicat explicar que tenim, per exemple, Es 
Niu, el museu del Suro, etc. També considera que el Sr. Joan Farré té raó i potser es 
podrien dividir els diners enlloc de destinar-ho a un mitjà repartir-ho entre d’altres. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que l’anunci de l’oferta complementària l’hem de fer un cop 
són aquí, i els hi hem de fer veure tot el que poden visitar i fer. Pensant en el públic 
català que més o menys ja ens coneixen. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi demana si es podran tenir els vídeos per penjar a les xarxes 
socials, etc. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que es faran arribar els vídeos perquè tothom els pugui 
compartir. 
 
La Sra. Anna Aguiló demana, que els agents que ofereixen activitat cultural, hi puguin 
estar present d’alguna manera, ja sigui als concursos o a altres comunicacions que es 
facin en un segon pla, si hi ha una segona part, etc. Que creu que aquesta campanya 
no ressalta el fet diferencial. Entén que és un any estrany i que les entitats culturals del 
municipi no podran oferir novetats però considera que no tenir-los en compte resta i no 
suma. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que els que el sector cultural ha d’estar present a les 
empreses de la zona, rebre tota la informació perquè ells puguin fer de prescriptors. 
Creu que a primer cop d’ull el que es reconeix és una imatge de Calella, Llafranc o 
Tamariu. 
 
 
3. Anul·lació de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. Informe.  
 
La decisió de suspendre la programació d’aquest any es deu a la incertesa que està 
generant el Covid-19, i per primera vegada en 54 anys no es podrà mantenir aquesta 
tradició. Enguany s’havia de celebrar la nit del 4 de juliol a l’escenari de la platja del 
Port Bo. 
 
Després de l’ anunci del pla de desescalada del govern espanyol i de la seva falta de 
concreció sobre els aforaments i l’organització d’aquest tipus d’espectacles, amb el 
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futur incert que això suposa per a la possible realització de concerts i festivals a mig 
termini, l’Ajuntament de Palafrugell s’ha vist abocat a prendre aquesta difícil decisió. 
 
Tenint en compte el que suposa la Cantada d’Havaneres a nivell del país pel que fa a 
la cultura popular, i sent un referent al calendari estiuenc com a tret de sortida de la 
temporada turística a Catalunya, actualment es treballa amb Televisió de Catalunya 
per tal de poder mantenir aquest esperit durant el primer dissabte del mes de juliol. 
Evidentment, la retransmissió de la Cantada no es podrà fer, però hi ha el compromís 
de tractar en algun dels seus programes habituals dels dissabtes la tradició de les 
Havaneres, així com el que suposen pel turisme i la cultura del país.  
 
La nova edició de la Cantada serà el 3 de juliol 2021 i ja es comença a treballar en el 
repertori i la participació dels grups. L’objectiu principal és tornar amb més força que 
mai, ja que tradicionalment la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell és el tret 
distintiu que dóna sentit a l’inici de la temporada d’estiu a la Costa Brava.  
 
El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que es podria fer alguna cosa el dia de la cantada, 
tipus “sopars cantants” o alguna cosa en format com la post cantada sempre tenint en 
compte l’aforament. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que li sembla bona idea i que pren nota per tenir-ho en 
compte. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que pel tema econòmic ja s’hagués fet l’esforç perquè el 
ressò que es fa amb la cantada és molt superior. El problema, a part que ens han 
caigut tots els patrocinadors, era la gran quantitat de gent que es concentra a Calella i 
que cal evitar aquest tipus d’aglomeracions per evitar contagis i que aquest tipus de 
notícia ens enfonsava l’estiu. Era molta acumulació de riscos, econòmic, seguretat, 
tècnic, que condicionava massa la cantada. 
 
  
 
4. Enquesta a les empreses sobre els efectes del Co vid19. Informe.  
 
Veure document adjunt. 
 
 
 
5. Bases subvencions activitats econòmiques a empre ses locals 2020. Informe.  

Des de 2005 l’ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció Econòmica, 
convoca subvencions per a les activitats econòmiques locals com a incentiu a les 
inversions de millora i la innovació. 
 

Amb l’objectiu de reactivar i continuar incentivant l’augment de la competitivitat de les 
activitats econòmiques de Palafrugell, i d’augmentar el número d’empreses 
beneficiaries, es proposarà a la Junta de Govern local que aprovi les bases i la 
convocatòria corresponent. A continuació es detalla el més destacat: 

 
Capítols objecte de la subvenció: 

Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques 
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Capítol II.- Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques 

Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria 

Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic 

Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat 

Capítol VI.- Cessió de negoci 

Capítol VII – Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell 

Capítol VIII. Inversions en el marc del COVID-19 

 

Requisits principals: 

� Que s’hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de setembre 
de 2019 i el 30 d’octubre de 2020. 

� Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 €, a excepció de: 

o Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima és de 
1.000€. 

o Capítol VII. - Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de 
Palafrugell on la inversió mínima és de 300€. 

o Capítol VIII. - Inversions en el marc del COVID-19 on la inversió mínima 
és de 500€. 

 

Quantia de les subvencions 

L’import màxim de la subvenció serà d’un 35% per les activitats econòmiques que han 
col·laborat amb l’IPEP i d’un 20% per les que no hi tenen cap contacte, fins a un 
màxim de 2.000€.  A excepció del capítol VII, per la inversió d’instal·lació de la fibra 
òptica, on l’import màxim vindrà donat pel 50% per les activitats econòmiques que han 
col·laborat amb l’IPEP i el 35% per les que no hi tenen cap contacte, fins a un màxim 
de 300€. 

 

 
6. Ajuts al comerç. Informe.  
 
En el Ple de maig de 2020, l’Ajuntament de Palafrugell va aprovar el paquet de 
mesures en l’àmbit econòmic i social per pal·liar els efectes del Covid-19. Les mesures 
es detallen en 5 blocs diferenciats: 
 
El primer bloc són ajudes per a famílies, flexibilitzant el pagament de rebuts i taxes 
municipals. El segon bloc està pensat per disminuir les despeses de les activitats 
econòmiques tancades pel decret de l’estat d’alarma, subvencionar els comerços i el 
sector turístic més afectats i finalment incentivar-los. El tercer bloc va destinat a les 
entitats culturals i esportives del municipi. El quart bloc és una partida d’ajudes des de 
benestar social per ajudar a les famílies i col·lectius més vulnerables davant aquesta 
crisis, estudiant polítiques d’habitatge social i ajudes per fer front a pagament de 
subministres i lloguers, entre altres. Finalment, el cinquè bloc fa referència a mesures 
organitzatives des de diferents àmbits: polític, tècnic, urbanístic i de promoció 
econòmica. 
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Pel que fa al segon bloc, amb el doble objectiu de reactivar i ajudar el teixit econòmic 
de Palafrugell en el seu conjunt, i ajudar les famílies palafrugellenques, les àrees 
implicades de l’Ajuntament de Palafrugell, entre elles també l’IPEP, promouran un 
sistema d’ajuts (350.000€) mitjançant una aplicació (APP) específica, que permet 
registrar els beneficiaris (unitats familiars) per tal que puguin tenir a disposició l’ajut 
que l’ajuntament li hagi designat en funció de si estan a l’atur, amb ERTO, o amb una 
situació de vulnerabilitat.  
 
Un cop registrat, el beneficiari podrà anar als comerços, designats prèviament per 
l’ajuntament, i podran gaudir del descompte per l’import que li ha estat atorgat a través 
de l’aplicació. 
 
El comerç podrà anar fent els descomptes fins a arribar a un import màxim i facturarà a 
l’ajuntament l’import d’aquest descompte aplicat al beneficiari. 
 
D’aquesta manera es reactiva el comerç fent que les famílies de Palafrugell facin les 
seves compres en el comerç local i obtinguin un descompte.  
 
L’IPEP compta amb la col·laboració de l’entitat Oohxigen per donar suport a una part 
de la tramitació d’aquests ajuts. 
 
El Sr. Joan Farré demana la quantitat que obtindrà cada establiment. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que la quantitat màxima serà de 1.200 € per establiment. 
 
El Sr. Gustavo Tàpis explica que quan un establiment faci vendes per valor de 1.200 € 
automàticament sortirà de la campanya. 
 
El Sr. Alfons Rius demana si el mercat també entra dins la campanya. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que la idea és que sé, que ara el que s’està fent és definir la 
tipologia d’establiment que entra a la campanya. 
 
El Sr. Josep Ramón Sepúlveda demana que com és que aquesta campanya es fa des 
de l’IPEP i que si les famílies que reben altres ajudes també rebran aquestes. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que aquest paquet de mesures és per afavorir la 
promoció econòmica i que s’ha fet conjuntament amb serveis socials perquè són ells 
els que defineixen les famílies vulnerables. 
 
El Sr. Joan Vigas aclareix que sí, que encara que rebin altres ajudes aquesta ajuda 
serà universal i la rebran totes les unitats familiars de Palafrugell. 
 
El Sr. Jordi Rubau creu que s’hauria de tenir en compte el petit comerç, mercat, petites 
botigues, perquè tot i seguir treballant, la facturació ha baixat moltíssim. 
 
El Sr. Josep Ramón Sepúlveda demana que es tinguin en compte els bars i 
restaurants perquè han estat molt perjudicats per la COVID. 
 
El Sr. Gusatvo Tàpias aclareix que quan parlem de comerç és l’activitat comercial no 
només a la botiga. 
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7. Pròrroga del contracte de subministrament, en rè gim d’arrendament, 

instal·lació d’una pista de gel i material accessor i. Aprovació  
 
I. Relació de fets 
 

1. En data 10 de desembre de 2019 la Junta de Govern de l’IPEP va 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 amb una durada d’un any, Nadal 2019-2020, prorrogable per un més per la 
temporada de Nadal 2020-2021. 

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 no es 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 quarta del plec de clàusules administratives particulars, la qual estableix: 
 

“Termini de durada:  La durada del contracte serà de 35 dies a executar en les dates 
detallades al PPT, corresponents a la temporada de Nadal 2019-2020 
 
Possibilitat de pròrrogues i termini:  El contracte es podrà prorrogar per la temporada 
de Nadal 2020-2021. En cas de pròrroga, aquesta haurà de ser aprovada de forma 
expressa abans del mes setembre de 2020 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 del subministrament, en règim d’arrendament, 
instal·lació d’una pista de gel i material accessori  amb l’empresa World Wide Ice 
Professionals, amb CIF B17885096 per la temporada de Nadal 2020-2021. 
 
Segon .- Fer avinent que l’execució del contracte s’ajustarà a les determinacions 
normatives que estiguin vigents en aquell moment en relació amb el COVID-19. 
 
Tercer .- Notificar aquest acord a l’empresa World Wide Ice Professionals. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
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El Sr. Josep Ramón Sepúlveda diu que el millor seria que es torni a fer fora perquè 
seria molt més agradable i més maco. 
 
8. Addenda al conveni de col·laboració entre el Con sell Comarcal del Baix 

Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palaf rugell per a la 
dinamització turística, per participar a la campany a de comunicació “Jo em 
planto a l’Empordà”. Aprovació.  

 
Vist l’informe de la gerent de l’Institut de Promoció Econòmica, Sílvia Beleña,  referent 
a motius, conveniència i oportunitat de la signatura de l’addenda del conveni entre el 
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
Atès  que el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell 
formalitzaren en data 1 de gener de 2013 un conveni per a la dinamització turística a 
través de la gestió, manteniment i promoció de les xarxes de turisme actiu a la 
comarca.  
 
Atès que l’objectiu l’addenda , és l’impuls de la campanya de comunicació “Jo em 
planto a l’Empordà” en mitjans de proximitat per ajudar a reactivar el turisme a tot 
l’Empordà i especialment en el Baix Empordà.  
 
Atès que la aportació per d’addenda del conveni és de 1.200,00 euros, de la partida 
32,4300,22001 “Promoció i Difusió”, a pagar abans del 31 de desembre de 2020. 
 
 
Acords 
 
Primer. - Aprovar la signatura de l’addenda del conveni entre el Consell Comarcal del 
Baix Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
Segon. - L’Institut de Promoció econòmica efectuarà una aportació de 1.200’-€, de la 
partida 32,4300,22001 “Promoció i Difusió”, a pagar abans del 31 de desembre de 
2020. 
  
Tercer. - Facultar al President perquè en representació de l’Institut de Promoció 
Econòmica procedeixi a la signatura dels documents que siguin necessaris  per a 
l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 

 

El Sr. Joan Vigas comenta que ara és el moment de posar-hi per part dels Ajuntament 
la quantitat oportuna per poder fer la publicitat d’una marca que es va crear al mes de 
febrer i que ha estat complicat fer una campanya conjunta perquè, a vegades, hi ha 
Ajuntaments que consideren que la seva imatge no surt o no surt suficient, tothom vol 
tenir més protagonisme. Ha costat que hi hagi un acord perquè això es pugui fer. I 
finalment, un cop vist el vídeo, és difícil reconèixer el territori però hi havia aquest tipus 
de problemes per part d’alguns municipis. 

 

La Sra. Anna Aguiló diu que troba que a la campanya precisament li falten icones, hi 
ha fotografies maques però no hi ha cap icona tipus Cadaqués, Calella, etc. I que no 
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es ven res més que fotos maques de mar, roques i camps de blats. Troba que també 
es desaprofiten els valors diferencials de l’oferta cultural, del turisme actiu, de la 
gastronomia, les icones, i que creu que no s’han tingut en compte els valors tangibles, 
com si no es pogués oferir res més a part del paisatge a vista de dron. Discrepa que la 
comunicació hagi de ser aquesta. També referent al logo, diu que no s’acaba 
d’entendre, té els dubtes de qui l’ha de fer servir i si s’ha d’afegir al material que 
s’edita. Troba que es dissenyen campanyes buides de contingut i que s’acaben 
llençant els diners cosa que li sembla molt greu i més ara tenint en compte el moment 
de crisi sanitària, social i econòmica que vivim i menys ara. 

 

El Sr. Joan Vigas troba que no és llençar els diners perquè és molt positiu que surtin 
aquestes campanyes a TV3, Rac 1, etc i que és una oportunitat perquè els preus dels 
mitjans de comunicació de fa tres anys no són els actuals i que és més accessible per 
a ajuntaments com el nostre. 
 
 
9. Precs i preguntes  
 
El Sr. Jordi Rubau vol donar les gràcies a l’IPEP i a l’Ajuntament perquè des de mercat 
van demanar una reunió per posar vigilància al mercat per tal de que els clients 
compleixin les normes de seguretat i s’ha posar vigilància als dos edificis del mercat, i 
s’ha reforçat la informació a través dels agents cívics. Tot això ha ajudat a que la gent 
compleixi els  
 
El Sr. Marc Piferrer demana si es pot tenir el contingut de la Junta un dia abans. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que ho intentarem però que a vegades hi ha canvis 
d’última hora. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que en cas de canvis ja s’acceptaran però que creu que 
s’hauria d’enviar un dia abans. També comenta que està clara la normativa de les 
platges. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que s’han previst 14 persones per vigilar l’aforament a les 
platges. L’àrea d’urbanisme ha calculat la quantitat màxima que pot estar a les platges 
respectant les distàncies de seguretat. Hi haurà una APP que informarà de l’estat de 
les platges així com cartells informatius. S’ha descartat l’ús de les platges per torns.. Hi 
ha una comissió per organitzar tot això i estem sempre a l’espera de que si surten 
noves normatives. Segurament hi haurà conflictes perquè hi haurà gent que arribarà 
abans que els agents cívics, però intentarem tenir-ho el més controlat possible. En 
aquest cas sempre hi haurà la policia local que pot sancionar. 
 
El Sr. Josep Ramón Sepúlveda demana que es podria fer una petita cantada a Plaça 
Nova, el dia de les havaneres, que es pugui controlar l’aforament i tothom amb cadira. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que en tot cas es faran els sopars tancats però que si 
s’anul·la la cantada no es factible fer una cantada a Plaça Nova, que ho veu difícil. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que li faria il·lusió que tothom mirés la televisió el dia que es farà 
el programa FAQS i que caldria que féssim difusió. També diu que si parles amb els 
grups de moment la majoria tenen les cantades anul·lades perquè tothom fuig de fer 
aquest tipus d’esdeveniments. Potser es podria fer de cares a setembre o octubre 
alguna altra cosa. 
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El Sr. Jordi Rubau explica que ara com ara cap grup deu tenir problema per venir a fer 
una cantada, tant per disponibilitat com per catxé. 
 
La Sra. Anna Aguiló diu que hi ha festivals que no s’han anul·lat i que es faran en un 
format diferent. També recorda que a l’agost hi haurà la Biennal de Fotografia Xavier 
Miserachs, i que tot això és el valor afegit que ha d’ajudar a promocionar i diferenciar 
la destinació. També per quan les platges estiguin plenes. L’aposta ha de ser aquesta, 
oferir alternativa cultural de qualitat. 
 
El Sr. Joan Vigas recorda que al mes de setembre està previst fer el flors i violes. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.40 h. 
 


