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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 DILLUNS 
14 DE DESEMBRE DE 2020 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sr. David Font 
Sr. Alfons Rius 
Sra. Anna Aguiló 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Joan Farré 
Sr. Josep Salvatella 
Sr. Xavier Nicolazzi 
Sr. Jordi Rubau 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Sílvia Monar Aynier 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 14 de desembre 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 excusa la seva assistència.  
 
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 

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

 
2. La Garoinada 2021. Informe  
 
La Garoinada enguany celebrarà el seu 30è aniversari. Tindrà lloc del 15 de gener fins 
al 28 de març amb un total d’11 restaurants i 6 allotjaments que us convidaran a gaudir 
d’una experiència per a tots els sentits.   
 
Els participants de la Garoinada 2021 són: els restaurants L’Arc, La Xicra i Xadó (de 
Palafrugell), Bellacosta, El Far,  La Llagosta, Llafranc i Terrassa Terramar (de 
Llafranc), El Balcó de Calella, El Càntir i Les Voltes de Calella by Es Portal (de Calella) 
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i els hotels Can Liret i Casa Peya (de Palafrugell), Alga i Sant Roc (de Calella), El Far i 
Llafranc (de Llafranc) 
 
Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un plat 
principal de catxoflino o bé un plat alternatiu, i unes postres de cítrics. Tot acompanyat 
d’aigua, vi i cafè. A més, aquests menús estaran maridats amb vins del celler Espelt. 
El preu del menú variarà entre 35€ i 48€, segons 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 (Giroguies), que us 
permetrà conèixer l’entorn de la mà d’un expert del territori.  
 
Així mateix i, per segon any, alguns dels allotjaments participants oferiran també 
l’opció entre setmana (nits de dilluns a dijous) amb el menú inclòs. 
 
A més, amb les diferents fórmules obtindreu 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. 
 
Es mostra el cartell de la Garoinada i s’explica el debat que s’ha obert referent a la 
imatge que s’ha triat aquest any. 
 
El Sr. Joan Farré demana perquè va convèncer l’artista per tirar endavant aquesta 
imatge. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi, tot i que inicialment no estava d’acord amb aquesta imatge, 
comenta que després de l’explicació de l’artista van arribar a la conclusió que, o es feia 
aquesta campanya trencadora i agressiva perquè tothom en parlés, o bé se seguia 
amb la línia habitual. Es van repassar tots els  cartells dels anys anteriors on la 
publicitat era una imatge normal i es va creure que calia ser valents i arriscar. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que segurament hi ha molta gent que no recorda les 
imatges d’anys anteriors i, en canvi, aquesta imatge molta gent segurament la 
recordaran. També explica que portem 30 anys de campanya i que molta gent ja la 
coneix. 
 
El Sr. David Font explica que ell, com a dissenyador, creu que a part de voler trencar 
amb el missatge, un dissenyador sempre vol ser original i comunicar de la millor 
manera possible. Ell, personalment, trobava a faltar el punt gastronòmic a la imatge 
però a vegades s’ha d’arriscar i ser valent. Segur que se’n parlarà. Troba que afegir 
l’asterisc i la frase ajuda a entendre millor la imatge. 
 
Sr. Xavier Gomez enten que aquest símil de la Garoina amb l’eriçó creu que només 
serveix per català i francès. Per anglès i alemany, per exemple, no serveix perquè no 
es diu igual. I que si algú no entén què es la Garoinada ho podria entendre amb la 
imatge, i a que ara caldrà explicar-ho. 
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La Sra. Sílvia Beleña comenta que sí, que el principal públic objectiu és el francès però 
que a la resta, en cas de no entendre-ho, es pot explicar. També, la campanya, va 
acompanyada d’altres suports i materials. 
 
3. Sessions dels diferents grups de treball per afr ontar un debat sobre el nostre 

model econòmic després del COVID19. Informe.  
 
A la junta del mes d’octubre informàvem de la creació d’un grup de treball per debatre 
sobre el model econòmic de Palafrugell després de la pandèmia. 
 
Les sessions van començar amb una primera trobada (virtual) el 26 d’octubre a les 
17h, on l’equip de professionals de l’IPEP van explicar de manera concisa les 
principals línies de treball de les diferents seccions de l’IPEP, i en cada una d’elles es 
van plantejar dubtes raonables, reflexions sobre si aquests eixos de treball tenien 
sentit en la situació actual, si s’havien de revisar poc o molt o fins i tot si s’havia 
d’eliminar-ne algun. 

 
Un cop feta aquesta primera reunió, la setmana següent es va començar a treballar 
amb grups reduïts, el detall de cada secció, en grups de 4-6 persones perquè així les 
reunions fossin més fluïdes i participatives. Necessitàvem poder sentir l’opinió de 
tothom.  

 
Data: 2 de novembre - Reunió de la secció d’empresa i Ajuntament (2a 
sessió 1 de desembre) 
Data: 9 de novembre - Reunió de la secció de comerç (2a sesió 30 de 
novembre) 
Data: 16 de novembre – Reunió de la secció de turisme 
Data: 23 de novembre – Reunió de la secció d’ocupació i mercat de treball 
 
Val a dir que els grups de comerç i emprenedoria i empresa han fet una 
segona trobada per acabar de tractar temes que van quedar pendents. 
 

Abans de cada reunió sectorial (el divendres abans), s’han enviat un document més 
complert de cada reunió amb informació més extensa sobre els temes a tractar, i els 
dubtes generats o reflexions al respecte.  

 
Un cop acabades les sessions de treball reduïdes, l’equip de l’IPEP treballarà per 
estudiar propostes, pressupostar-les, veure’n la viabilitat... 
 
A principi d’any es tornaran a convocar les reunions grupals per retornar el treball fet 
per acabar de validar les proposta. 
 
Al mes de febrer es tornarà a convocar tot el grup de treball per tancar el document i 
així poder aplicar el treball realitzat. 
 
El Sr. Joan Farré demana si, en aquests grups de treball, es va tenir en compte la 
formació i on es va incloure. 
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La Sra. Sílvia Beleña explica que es va incloure al grup de “mercat de treball”. Que a 
part d’altres representants, es va convidar a una professora de l’IES Baix Empordà 
perquè fes les seves aportacions. 
 
La Sra. Margarida Matas comenta que ella va fer una aportació en aquest apartat. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li diu que està recollida. 
 
El Sr. Joan Farré pregunta si en algun lloc es pregunta com funcionen els serveis 
públics (neteja, carrers, aparcaments, gossos, parcs, etc). Perquè si això no funciona 
el turisme té una imatge molt negativa del lloc que visita. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que es va tenir en compte tant al grup de comerç com al de 
turisme, a l’apartat paisatge urbà. Fins i tot al grup de treball d’empresa. A les 
conclusions es veurà que no només calen grans hotels, platges, etc. Que si no tenim 
un paisatge i cuidem l’entorn serà molt difícil que la gent repeteixi. 
 
El Sr. Joan Farré demana si les platges estan preparades per atendre amb gent amb 
discapacitats. 
 
El Sr. Joan Vigas li contesta que sí. 

 
4. Campanya foment del consum al comerç de proximit at. Informe.  
 
 
Sota el lema “A Palafrugell, sense ells ni elles no hi ha comerç. Sense tu, tampoc” 
l’IPEP engega una campanya de foment del comerç local, arran de la pandèmia 
viscuda aquest 2021, protagonitzada per empresaris i empresàries reals, del propi 
municipi de Palafrugell, que mostren com pot arribar a ser de dur el seu dia a dia, i a 
l’hora, com de gratificant és la seva feina, amb quin esforç i dedicació treballen per 
satisfer les necessitats dels seus clients. 
Un conjunt de valors que vol realçar i conscienciar de la necessitat d’apostar pel 
comerç local, en el sentit més ampli de la paraula, i com de beneficiós pot ser per a 
tothom el fer-ho. 
 
La idea original i el desenvolupament de la campanya ha estat del despatx creatiu 
D+Font comunicació creativa. 
 
La campanya va donar el seu tret de sortida el passat 3 de desembre, amb la 
publicació d’un vídeo principal, que es pot veure a les xarxes socials de l’IPEP, i que 
anirà acompanyat i reforçat per material gràfic amb les imatges de 42 empresaris i 
empresàries que han col·laborat en la realització de la campanya. 
El vídeo ja ha tingut, durant la primera setmana, més de 8.000 visualitzacions i s’ha 
compartit a diversos perfils de xarxes socials. Els propis comerciants, al ser els 
protagonistes, també han fet d’altaveu de la campanya. 
 
Paral·lelament a aquest vídeo i a la campanya gràfica, també s’han produït 10 
píndoles visuals on, amb imatges del comerç i restauració del municipi, gravades per a 
l’ocasió, es mostren els valors que representen el comerç local. Aquestes píndoles 
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serviran per reforçar el missatge de la necessitat i els beneficis de comprar i consumir 
a Palafrugell. 
 
Pel que fa a la comunicació, la campanya s’ha publicat a les principals xarxes socials i 
mitjans de l’IPEP i de l’Ajuntament de Palafrugell, així com s’han fet anuncis a la 
Revista El Nou, Diari de Girona, El Punt Avui, Diari Ara, Gerió Digital, falques a Ràdio 
Palafrugell i Capital Ràdio i anuncis a TV Costa Brava. També s’ha contactat amb TV3 
per donar cobertura de la campanya amb una notícia. 
 
 
Activitats de Nadal 
 
Degut a la pandèmia de la COVID19 i com bé sabeu, la Pista de Gel va ser anul·lada. 
Per tal de compensar la pèrdua d’aquesta activitat i per crear un ambient nadalenc 
segur al municipi però sense deixar de banda que és una de les èpoques més 
importants per al teixit comercial, l’IPEP ha projectat alternatives com la col·locació 
d’un arbre de Nadal a Plaça Nova, que està sent un èxit, o la instal·lació de fil musical 
als carrers del centre, que va entrar en funcionament el 10 de desembre i es mantindrà 
fins al 6 de gener. 
 
Aquestes dues accions es complementaran amb la campanya de dinamització 
comercial de Nadal que organitza Oohx!gen, i que es centra en la ruleta de premis ja 
coneguda i una gimcana infantil, on l’IPEP hi col·labora amb el premi de la gimcana 
infantil, així com una aportació econòmica per a la ruleta. 
 
La Sra. Margarida Matas demana si es pot posar fil música a dins dels mercats. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que, justament avui, s’ha parlat amb l’associació del 
mercat. En algunes altres activitats que s’havia instal·lat fil musical molestava més que 
ajudava però es tindrà en compte per altres ocasions. 
 
El Sr. David Font vol agraïr a l’IPEP la confiança i a l’Eva i la Cristina el treball en equip 
perquè s’ha fet molta feina en poc temps. Era una feina arriscada perquè es volia 
traslladar la duresa del moment que estem vivint, no des del punt de vista dramàtic 
però sí el moment de pandèmia. La idea era representar el dia a dia dels empresaris 
des de que s’aixequen fins que se’n van a dormir i posteriorment donar-li un gir perquè 
et quedis amb la sensació positiva. El que es volia era arribar a tocar la fibra. Agraeix 
també als 10 participants la seva col·laboració. 
 
El Sr. Joan Vigas felicita a les persones implicades en aquest projecte, ja no només 
com a regidor, sinó també pels comentaris que ha rebut d’altres àrees de promoció 
econòmica ja que ha rebut felicitacions d’altres pobles importants de la província ja 
que la feina s’ha fet bé, la idea ha estat bona i ha estat trencadora. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que el vídeo està molt ben fet, que s’ha arribat a tocar la 
fibra a la gent. Però vol fer una autocrítica tant del mercat com del comerç en general. 
Diu que tenim un associació de comerciant que fa molt bona feina, però que els 
comerços han de veure que potser han de fer uns horaris més flexibles i intentar obrir 
dies que són importants comercialment parlant. 
 
 
El Sr. David Font diu que ho estan intentant, que han fet un calendari de dies 
d’obertura i que després del vídeo on s’explica les dificultats que estan passant no 
s’acaba d’entendre que costi convèncer que obrin un dilluns. 
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El Sr. Joan Vigas comenta que cal ser positiu, que Oohxigen està fent molt bona feina i 
que ja arribarà que s’apunti la gent al carro. La gent s’apunta als carros guanyadors, 
anem pujant la velocitat i la gent fa coses. Li diu a en Jordi Rubau que és ell molt crític 
però que ja hi arribarem. 
 
El Sr. Xavier Gómez comenta també la bona feina feta per Oohxigen però creu que no 
és tant els horaris o les campanyes que es puguin fer que el problema el tenen a dins 
de l’associació per superar aquelles mentalitats d’empresaris que potser els hi queda 
poc temps i no tenen ganes de fer coses. Creu que avui en dia Palafrugell ja hauria de 
tenir una plataforma per bolcar els seus productes i que t’arribin a casa. 
 
El Sr. David Font comenta que s’està treballant. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que del mercat també s’està treballant i que hi ha opcions 
avançades. També explica que a jornades o reunions es troben amb altres àrees de 
promoció econòmica i que a molts municipis i ciutats els hi passa. Cal ser crític però 
que és un problema general a tot Catalunya i que cal professionalitzar el comerç per 
tal de competir amb la gran superfície. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi diu que Oohxigen està fent molt bona feina i explica que a 
Girona passa el mateix i dóna l’enhorabona per la campanya. Creu també que el 
comerç ha de ser molt més flexible amb els horaris segons la temporada turística. 
 
El Sr. David Font diu que això s’intenta i el que és molt complicat és consensuar. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi diu que costa molt però que inicialment seran 3, llavors 5 i un 
temps després segur que seran 10. Costa i s’ha de ser valent. 
 
El Sr. David Font diu que la gent s’apunta al cavall guanyador i un exemple és el 
número de socis d’Oohxigen que ha augmentat en temps de pandèmia. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que des del mercat justament s’està treballant per engegar 
un market place de 14 parades del mercat que faran la venta online i repartiran a tot 
Catalunya. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que si s’ha pensat fer un mercat de Nadal i que potser la 
Plaça de Can Mario es podria aprofitar per fer-ho. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que enguany s’estava treballant en la possibilitat de fer la 
pista de gel a l’exterior i s’hagués guarnit d’alguna manera afegint més contingut però 
amb la situació actual s’ha hagut d’anul·lar totes les activitats d’oci, culturals i 
esportives. A part, altres anys, era molt complicat tenir un conjunt de parades perquè 
hi ha molta competència de mercats de Nadal que funcionen molt bé i costa tenir un 
mínim de parades per tenir un mercat digne. 
 
El Sr. Alfons Rius explica que han fet uns vídeos promocionals del comerç de 
proximitat que s’emetran a les xarxes i que els comerciants han col·laborat molt bé. 
Espera que això també recolzi la resta d’iniciatives que s’han fet des d’Oohxigen. 
 
El Sr. David Font vol aclarir que l’encàrrec de la campanya de Nadal ha estat des de 
l’IPEP. 
 
El Sr. Xavier Gómez felicita al mercat per la iniciativa de la pàgina web. 
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El Sr. Joan Farré demana si es podria fer un espectacle de llum i música a la torre de 
Can Mario per fer-ho més atractiu. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que ja es va fer pel flors i violes però que hi ha dos 
problemes. La Torre és un element patrimonial i s’ha d’anar amb molt de compte amb 
què i com es posa. L’altre problema és que les projeccions cap a la torre és molt car. 
Tot i que troba que idea és molt bona. 
 
 
5. Sol·licitud de subvenció AODL d’ocupació i forma ció 2020-2021. Informe.  
 
La JGL de l’Ajuntament de Palafrugell el passat 26 de novembre va ratificar la 
resolució d’alcaldia per la qual s’aprova la sol·licitud de la 5a pròrroga de la subvenció 
AODL (Tània Segués) d’ocupació i formació per l’any 2021 que convoca el 
Departament de la Generalitat de Cataunya.  Alhora també s’ha aprovat el Pla de 
Treball que consistirà en seguir treballant en el desenvolupament econòmic i en el 
foment de l’ocupació i formació. A data 11 de desembre hem rebut l’atorgament de la 
subvenció per un import de 36.000€ que correspon al 87% del cost total.  

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
6. Sol·licitud de subvenció Joves en Pràctiques 202 0-2021 per l’Ajuntament de 

Palafrugell. Informe.  
 
La JGL de l’Ajuntament de Palafrugell, en sessió del dia 5 de novembre va ratificar la 
resolució d’alcaldia per la qual s’aprova la memòria Tècnica del projecte i la sol·licitud 
de subvenció referent a  la contractació en practiques de 3 persones joves d’acord 
amb la convocatòria del Departament de Treball TSF/2537/2020 de 8 octubre per a 
realitzar les següents accions: 
• 1 tècnic A2 vinculat a l’àrea de benestar social per tal de analitzar i intervenir en les 

situacions produïdes pels efectes de la pandèmia a Palafrugell.  
• 1 tècnic A2 vinculat a l’àrea de medi ambient per tal tal d’elaborar un Pla 

d’adaptació al canvi climàtic a Palafrugell, actuació que inclou l’elaboració de 
continguts educatius per la sensibilització  de la ciutadania i l’elaboració d’una 
proposta de central de compres municipals amb l’objectiu de disminuir la petjada 
ecològica en les compres dels subministres.  

• Un tècnic C1 vinculat al departament de gestió de sistemes informàtics per tal de 
realitzar una adaptació local a la consolidació del teletreball i la transparència.  

La subvenció sol·licitada és de 33.000€  que correspon al 89% del cost total. 
Actualment, restem pendents d’atorgament i sabem del cert que només concediran 
una persona per entitat per les retallades en els pressupostos de la Generalitat.  

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
7. Subvencions per a les activitats econòmiques de Palafrugell per fer front a la 

crisi del Covic-19. Informe.  
 
A l’anterior junta de govern de l’IPEP es va informar de l’estat de les subvencions que 
s’havien convocat per a les activitats econòmiques que havien patit la crisi de la 
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Covid19, en concret es subvencionava a les empreses amb obligació a tancament, 
amb reducció d’ingressos i a les d’allotjament turístic.  
 
De les 185 empreses que es van presentar, un cop fets els requeriments i analitzada la 
informació, se’n van subvencionar finalment a 168.  
 
Amb el sobrant de les partides disponibles per aquestes subvencions es van fer dues 
convocatòries més, aprovades a la junta de 5 de novembre de 2020. 
 

- Convocatòria de subvencions per a restaurants, bars , estètiques i 
gimnasos de Palafrugell afectades per la crisi de l a Covid19 (Activitats 
d’obligat tancament. A4) 

Aquesta convocatòria anava per a les empreses van haver de tancar durant la 
segona onada de la pandèmia 
Partida disponible: 105.000 € 
 
Empreses sol·licitants fins a dia 9 de desembre: 
 
Línia 1.  En aquests casos es subvenciona fins a un màxim de 1.500€ del resultat 
de les pèrdues obtingudes de setembre a novembre.  
Bars i restaurants: 77 
Estètiques: 12 
 
Línia 2.  En aquests casos es subvenciona fins a un màxim de 1.000€ del resultat 
de les pèrdues obtingudes de setembre a novembre.  
Gimnasos: 4  
Quan s’acabi de verificar tota la informació es faran els requeriments i les 
aprovacions pertinents. 
 
- Convocatòria de subvencions per a activitats econòm iques no tancades 

amb pèrdues Covid19 (A5) 

Aquesta convocatòria anava dirigida a les empreses en general i als allotjaments 
que havien pogut obrir però que haguessin tingut pèrdues de setembre a 
novembre 2020 
Partida disponible línia 1:  75.000 € 
Partida disponible línia 2: 40.000 € 
 
Empreses sol·licitants fins a dia 9 de desembre: 
 
Línia 1.  En aquests casos es subvenciona fins a un màxim de 500€ del resultat de 
les pèrdues obtingudes de setembre a novembre.  
Empreses: 78 
 
Línia 2.  En aquests casos es subvenciona fins a un màxim de 800€ del resultat de 
les pèrdues obtingudes de setembre a novembre.  
Allotjaments: 9  
 
Quan s’acabi de verificar tota la informació es faran els requeriments i les 
aprovacions pertinents. 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
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8. Conveni d’adhesió a la Garoinada CBVH 2021. Apro vació  
 
Relació de fets 
 
Vist 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. 
 
Atès que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP)  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 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local (IPEP) té per objecte les següents finalitats: la promoció 
d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el 
referent al desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, 
indústria, promoció d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del 
sector primari; i formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball. 
 
Atès que és 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. 
 
Atès 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. 
 
Atès que és voluntat de CBVH donar suport i adherir-se a la campanya de “La 
Garoinada”, organitzada per l’IPEP  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primera. Aprovar el conveni té per objecte definir i establir els termes i condicions per 
l’adhesió a la campanya “La Garoinada” (del 15 de gener al 28 de març de 2021), de 
Costa Brava Verd Hotels, SCCL, per tal de potenciar i donar suport a l’assoliment dels 
objectius i finalitats de l’IPEP. 
 
Segona. Fer efectiu el compromís d’adhesió indicat en el conveni:  
 
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 2021,  del 15 de gener 
al 28 de març de 2021. 
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 2021, 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. Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest conveni. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
9. Devolució fiança a l’empresa VIES BRAVES SWIMMIN G, S.L.  pel contracte de 

prestació de serveis de patrocini publicitari de le s zones d’abalisament 
especial de natació incloses al Pla d’usos de Palaf rugell  a la platja del 
Canadell i a la platja de Tamariu. Aprovació.  

 
En la data 12 de setembre de 2017  la Junta de Govern de l’IPEP va adjudicar el 
contracte a la prestació d’un conjunt de serveis de patrocini publicitari de les zones 
d’abalisament especial de natació incloses al Pla d’usos de Palafrugell a la platja del 
Canadell i a la platja de Tamariu, a VIES BRAVES, S.L. amb CIF B55220651, prèvia 
constitució del dipòsit de garantía definitiva d'acord amb la carta de pagament que 
consta en l'expedient, amb número d’operació 9999MICX9711, per import de dos–
cents cinquanta euros (250,00€). 
 
Havent finalitzat el termini de la garantía definitiva del contracte la gerent de l’IPEP  ha 
emès informe favorable respecte a l’execució del contracte i, en data 9 de desembre 
de 2020 la tresorera de fons de l’IPEP ha emès informe en què conclou que es 
considera procedent la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva dipositada, atès 
que no hi ha cap quantitat pendent de pagament a compte de VIES BRAVES 
SWIMMING ni cap deute pendent d’ingrés a aquest ens. 
 
Fonaments de dret 
 
Clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars.  
 
Article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.  
 
Acords 
 
Primer . Retornar la garantia de dos-cents cinquanta euros (250,00€) a l'empresa VIES 
BRAVES, S.L. amb CIF B55220651, prèvia la presentació de l’original de la carta de 
pagament, mitjançant transferència bancària a un número de compte de la seva 
titularitat corresponentment acreditada. 
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Segon . Notificar aquest acord a Vies Braves i a la tresorera de l’IPEP als 
corresponents efectes oportuns. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
10. Modificació termini execució contracte de submi nistrament, en règim 

d’arrendament, instal·lació d’una pista de gel i ma terial accessori. 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 dia 27 de juny de 2020 es va notificar a la contractista la pròrroga del contracte 
per la temporada de Nadal 2020-2021 acordada per la Junta de Govern de l’IPEP en 
data 9 de juny de 2020. 

3. L’Ajuntament de Palafrugell té la voluntat de reduir les activitats lúdiques previstes 
per la temporada de Nadal 2020-2021, en consonància amb la nova normalitat en la 
qual es troba el municipi, per l’actual situació de pandèmia provocada per la COVID, la 
qual obliga a les autoritats a prendre mesures per tal de preservar la salut pública i 
evitar la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2. 

4. En data 17 de novembre l’Ajuntament de Palafrugell va notificar la proposta per 
modificar el termini d’execució per a la temporada de Nadal 2021-2022 del contracte 
de subministrament, en règim d’arrendament, instal·lació d’una pista de gel i material 
accessori, mantenint les mateixes condicions per a la prestació previstes als plecs i a 
l’oferta econòmica. 

5. En data 27 de novembre, el Sr. Jordi Pàmies Manich, com a representant de 
l’empresa Word Wide Ice Professionals presenta la seva conformitat de modificació del 
termini d’execució per a la temporada de Nadal 2021-2022. 

6. Vist l’informe de la Sra. Sílvia Beleña, gerent de l’IPEP, en data 9 de desembre, de 
proposant la modificació del termini d’execució per a la temporada de Nadal 2021-
2022 del contracte de subministrament, en règim d’arrendament, instal·lació d’una 
pista de gel i material accessori, mantenint les mateixes condicions per a la prestació 
de serveis previstes als plecs i a l’oferta econòmica. 

7. Vist l’informe favorable del Sr. Josep Rovira, secretari de la corporació, en data 10 
de desembre de 2020. 

 
Acords 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP la necessitat de modificar  
 
 
Primer . Aprovar  la modificació el termini d’execució per a la temporada de Nadal 
2021-2022 del contracte de subministrament, en règim d’arrendament, instal·lació 
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d’una pista de gel i material accessori, mantenint les mateixes condicions per a la 
prestació previstes als plecs i a l’oferta econòmica. 
 
Segon . Notificar  aquest acord a l’empresa World Wide Ice Professionals i a l’àrea 
d’intervenció pels corresponents efectes oportuns. 
 

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

 
11. Precs i preguntes  

 

La Sra. Anna Aguiló demana com queda el tema de Vies Braves. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que ens hem desvinculat de la imatge de Vies Braves 
però se segueixen abalisant i hi ha els cartells informatius. 

El Sr. Joan Farré demana com està el tema del polígon industrial, del banc d’indústries 
de Palafrugell. 

El Sr. Joan Vigas explica que a la comissió d’empresa ha sortit la conclusió de ser més 
actius en el tema de polígons per intentar vendre les parcel·les disponibles. No a 
especuladors sinó a gent que posi empreses productives. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que veuran com es fan a altres municipis per aprendre’n 
com ho van. 

El Sr. Xavier Gomez, com a propietari d’una immobiliària, explica com ho veuen ells. 
Explica que clients per establir-se al polígon n’hi ha. El problema és que la majoria de 
parcel·les estan en mans privades i a preus fora de mercat. 

El Sr. Joan Vigas explica que l’Ajuntament té diverses parcel·les disponibles però que 
hi ha una normativa que està en suspensió l’aprovació de llicències d’obres en façana. 
Això és per davant de mar però tot Palafrugell es veu afectat i la zona industrial també. 
El nucli d’interior rep per les característiques del nucli de platja. 

El Sr. Xavier Gomez demana si l’IPEP pot fer un catàleg dels terrenys només de 
l’Ajuntament així descarten el sector privat amb preus desorbitats, per tenir un sol 
llistat. Per experiència el desenvolupament de la zona industrial hauria de fer-lo 
l’Ajuntament per evitar l’especulació. 

El Sr. Joan Farré demana quina ha estat la impressió de les ajudes de l’Ajuntament. 

El Sr. Joan Vigas diu que mai s’arriba a tapar el problema que suposa la pandèmia 
perquè no en disposem de capacitat econòmica però el sector comerç ho ha rebut molt 
bé, el sector turístic també força bé i hem estat exemples d’altres Ajuntaments. 

El Sr. Xavier Nicolazzi agraeix l’esforç de l’Ajuntament de Palafrugell per les ajudes i 
creu que tot el sector privat està molt agraït tot i no cobrir mai les pèrdues que ha 
suposat per la pandèmia. 
 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.15 h. 


