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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 
08 DE JUNY DE 2021 
 
 ASSISTENTS: 
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sra. Marc Piferrer 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Joan Farré 
Sr. Alfons Rius 
Sr. Jaume Palahí 
Sra. Anna Aguiló 
Sr. David Font 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Xavier Nicolazzi 
 
 
Cap de promoció econòmica: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 08 de juny de 2021 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. Marià Júdez i el Sr. Josep Salvatella excusen la seva 
assistència. 
 
1. Lectura de l’acta de la junta mes de maig. Aprovació. 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
2. Valoració Jornada d’Oportunitats Laborals 2021. Informe. 
 
La Jornada d’Oportunitats Laborals ofereix un espai d'intermediació amb l’objectiu de 
posar en contacte les empreses que busquen personal amb les persones que busquen 
feina, o volen millorar-la. 

A diferència d’altres anys i degut a la situació d’excepcionalitat que estem vivint aquest 
any s’ha realitzat de manera telemàtica, els dies 11 i 12 de juny, ja que era inviable 
aglutinar tan volum de gent en un únic espai. 

 

EMPRESES 
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El període d’inscripció de les empreses va ser del 06 al 14 d’abril de 2021. 

Hi va haver un total de 25 empreses  inscrites amb un total de 49 llocs de treball  
diferents, per cobrir un total de 93 vacants .  

El dia previ a la jornada, dilluns 10 de maig,  es va convocar telemàticament a totes les 
empreses participants per explicar-los el funcionament de la jornada i el seguiment que 
es faria per part de l’IPEP. On hi van assistir un total de 12 empreses. Les que no es 
van connectar se les va trucar per explicar funcionament un cop acabada la 
presentació telemàtica. Després el mateix dilluns 10 es va enviar un correu electrònic a 
cada empresa participant amb el recull de les persones candidates per a cadascuna 
de les ofertes i els CV’s corresponents. 

Les empreses tenien el compromís de trucar a totes les persones inscrites a cada 
oferta en un determinat període horari (d’unes 3 hores) i  en el cas de no localitzar a la 
persona interessada fer un mínim de dues trucades en horaris diferents.   

Des de l’IPEP s’ha estat disponible per a possibles consultes i dubtes en tot l’horari en 
què es va desenvolupar la jornada, dimarts 11 de 10 a 14h i de 16 a 19h i dimecres de 
10 a 14h. 

Una vegada finalitzada la jornada, el dijous i divendres de la mateixa setmana, es van 
fer trucades de seguiment per tal de conèixer les primeres impressions i les opinions i 
problemàtiques de les empreses. Així mateix  es va enviar un qüestionari de valoració. 
En la majoria dels casos el funcionament ha estat el correcte, tot i així segons el retorn 
que han fet, alguna de les empreses hem detectat que algunes no es van cenyir a 
l’horari ni al procediment establert. 

També hi ha el compromís que passat un mes de la jornada es farà una nova ronda de 
trucades per tal de conèixer de primera mà possible contractacions. 

Les empreses participants són dels sectors: 

• Hostaleria: 12 empreses 

• Serveis: 11 empreses  (neteja, comerç, educació, socorrisme, etc) 

• Construcció: 1 empresa 

• Indústria: 1 empresa 

 

CANDIDATS 

Tancat el període d’inscripció per les empreses, es van organitzar les ofertes de 
vacants per llocs de treball i es van publicar a la web de l’IPEP juntament amb el 
protocol de funcionament per tal que les persones interessades es poguessin 
començar a inscriure, amb un màxim de 8 ofertes de feina per persona.   

Seguidament es va iniciar el procés de fer-ne difusió. 

La data d’inscripcions va ser del dilluns 26 d’abril fins el diumenge 02 de maig.  

Hi ha hagut 181 candidats.  

Totes les persones inscrites, la setmana abans de la jornada, van rebre la informació 
de quines eren les ofertes a les que havien estat admesos i que estiguessin pendents 
del telèfon durant la jornada.  

 

DIFUSIÓ 

Entrevista a ràdio Palafrugell.  
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Falques a ràdio Capital.  

Notícia a ràdio Capital .  

Xarxes pròpies: Facebook, twitter i instagram. 

Xarxes diputació de Girona 

Pàgina web ipep: informació en portada. 

Web Formació en xarxa de la diputació de Girona 

Mailing BBDD emprenedoria 

SMS als usuaris de la borsa de treball. 

Nota de premsa enviada des de l’Institut de comunicació de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 

Enviament a les empreses a través de les nostres bases de dades.  

Enviament en busca de candidats a les borses de treball i entitats de recerca de feina 
de l’entorn, així com centres de formació especialitzats. 

Distribució de cartells i flyers a Palafrugell. 

 

MATERIAL IMPRÈS 

50 cartells de la Jornada d’oportunitats Laborals i 150 flyers.  

 
CONCLUSIONS 
 

Donada la situació de pandèmia i les restriccions existents, un cop arribats al mes de 
març (mes en que s’han realitzat totes les edicions anteriors de la JOL amb l’objectiu 
d’afavorir la contractació per Setmana Santa), es va decir aplaçar la JOL al mes de 
maig abans de l’inici de la temporada d’estiu. Aquest fet ha provocat que ens solapem 
amb les convocatòries d’altres ajuntaments i això pot haver influït en el descens 
d’ofertes juntament amb el fet que moltes empreses encara estaven a l’expectativa de 
la normativa i restriccions tan canviants.  Empreses amb ERTO que no podien fer cap 
tipus de contractació sense abans haver incorporat el personal propi pel que moltes 
empreses van preferir esperar a veure com evolucionava la situació, abans de decidir-
se a fer noves contractacions. 

El fet de fer una jornada no presencial, veiem que afecta al seguiment de l’execució 
donant-se situacions singulars com que en alguns casos on l’empresa disposava de 
molts candidats per una única oferta i van fer una preselecció trucant només a 
aquelles persones que van considerar més adequades en funció del seu CV. O altres 
empreses que al tenir molta feina en aquell horari van optar per trucar en altre 
moment. Tot i no ser la majoria de casos això va provocar les queixes d’alguns 
candidats que van informar que les empreses no havien contactat amb ells/es. 

Donades les incidències vinculades al nou format, la valoració no ha estat del tot 
positiva, pel que es creu convenient tornar en les properes edicions a realitzar-lo 
presencialment. 
 
 
3. Conveni regulador per l’atorgament d’una subvenc ió a Clipper’s Live SL per 

l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut de Promoci ó Econòmica de Palafrugell 



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

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

per a la celebració del festival Cap Roig de Calell a de Palafrugell de l’any 
2021. Informe. 

 
Vistes les instàncies amb registre d’entrada núm. TAOENT/2021010585 i  
TAOENT/2021010876 presentades per la senyora Carol Freijo Pérez, en representació 
de l’empresa Clipper’s Live SL sol·lictant una subvenció a l’Ajuntament de Palafrugell 
per al Festival de Cap Roig 2021. 
 
Atès que el Festival de Cap Roig es constitueix com un dels esdeveniments turístics i 
culturals més representatius que se celebren a Calella de Palafrugell durant l’estiu, i 
atesa la qualitat del seu programa i l’ampli ressò nacional que representa, l’Ajuntament 
de Palafrugell i de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP) 
col·laboraran en la seva organització als efectes de promocionar la imatge de Calella 
de Palafrugell i de tot el municipi de Palafrugell, i, alhora, ajudar a posicionar el festival 
com la millor proposta cultural de l’estiu al país. 
 

Atès que Clipper’s Live, SL organitza el Festival de Cap Roig i, per a aquest estiu de 
2021, té previst els següents 23 concerts als Jardins de Cap Roig de Calella de 
Palafrugell: 

 
23 de juliol: Pablo López 
24 de juliol: Rapahel 
25 de juliol: Els amics de les arts 
30 de juliol: Manel 
31 de juliol: Juan Diego Flórez 
2 d’agost: Antonio Orozco 
3 d’agost:  Passenger 
4 d’agost: Estopa 
5 d’agost: Ara Malikian 
6 d’agost: José Luís Perales 
7 d’agost: Taburete 
8 d’agost: Aitana 
9 d’agost: El Pot Petit 
10 d’agost: Blaumut 
11 d’agost: Love of Lesbian 
12 d’agost: David Bisbal 
15 d’agost: Mag Lari 
16 d’agost: Morat 
17 d’agost: Sílvia Pérez Cruz 
18 d’agost: Sopa de Cabra 
19 d’agost: Antonio José 
20 d’agost: Hombres G 
21 d’agost: Sara Baras 

 
Atès que ambdues institucions tenen la voluntat de cooperar i donar suport a entitats, 
associacions, persones físiques o jurídiques que facin tasques de promoció del 
municipi, com és el cas de Clipper’s Live, SL amb l’organització del Festival de Cap 
Roig. 
 
Atès que l’article 86 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú, 
regula la  possibilitat que les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer 
l’interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb persones tant de dret 
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públic com privat, sempre i quan aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni 
versin sobre matèries no susceptibles de transacció.  
 
Atès que la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determina que 
“Els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable”. 
 
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.  En el mateix sentit s’expressa l’article 66.1 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 
(TRLMLC).  
 
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell és l’Administració competent per exercir les 
competències en matèria de seguretat ciutadana; trànsit, estacionament de vehicles i 
mobilitat; així com en informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, 
a més de la promoció de la cultura, d’acord amb l’article 25.2, apartats f), g), h) i m), de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 
Atès que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP) és un 
organisme autònom de caràcter administratiu, creat per l'Ajuntament de Palafrugell, 
amb la finalitat de promoure activitats econòmiques i turístiques del municipi, d’acord 
amb allò que preveuen els apartats h) i m) de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); els articles 27.3, 66.b) i 68 de 
la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (LTC); l’article 5.a) dels seus 
Estatuts.  
 
Atès que l’article 240.1 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 (TRLMLC) i l’article 122.1 
del Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), estableixen la facultat dels ens locals d'aprovar 
subvencions i ajuts de  contingut econòmic a favor d'entitats privades que fan activitats 
que complementen o supleixen les competències locals, o bé que són d'interès local.  
 
Atès que l'article 2.1 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de  
subvencions (LGS) estableix que els requisits d’una subvenció són: 

 
a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels 
beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, 
l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un 
comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència 
d'una situació, on el beneficiari ha de complir les obligacions materials i 
formals que s'haguessin establert. 
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte 
el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció 
d'una finalitat pública 

 
En aquest sentit, la celebració del Festival de Cap Roig és una iniciativa de Clipper’s 
Live SL i es tracta d’una activitat d’utilitat pública i interès social que complementa les 
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competències de l’Ajuntament i de l’IPEP, motiu pel qual pot ser objecte de subvenció, 
en aquest cas, en espècie. 
 
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, a l’article 28 que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar 
subvencions directes. 
 
Atès que l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 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. 
 
Atès que l’article 48.7 de la Llei estatal 40/2015, d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, preveu que “Quan el conveni instrumenti una subvenció ha de complir el que 
preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la normativa 
autonòmica de desplegament que, si escau, resulti aplicable”, mentre que l’article 
109.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, determina que “Els convenis que comporten 
l'atorgament d'una subvenció per part de les administracions públiques s'han d'ajustar 
a les normes que regulen l'atorgament, sens perjudici de l'aplicació supletòria del que 
estableix aquesta llei”. 
 
Atès que la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 
determina, en la seva disposició addicional cinquena (ajuts en espècie), que s’aplicarà 
aquesta llei, en els termes que es determinin reglamentàriament, quan l’ajut consisteixi 
en l’entrega de serveis, com seria aquest cas, amb l’aportació de serveis per part de 
l’Ajuntament i l’IPEP per a la celebració del Festival de Cap Roig de 2021. 
 
Atès que, en aquest sentit, l’article 3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(RLGS) preveu que els lliuraments de serveis tindran la consideració d'ajuts en 
espècie i queden subjectes a la LGS i al propi Reglament, amb les peculiaritats que 
comporta l'especial naturalesa del seu objecte. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords  
 
Informar favorablement  la proposta de conveni i proposar a la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Palafrugell per tal que aprovi els següents acords: 
 
 

Primer .- Aprovar  el conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, l’Ajuntament de Palafrugell i Clipper’s Live SL per a 
la celebració del festival Cap Roig de Calella de Palafrugell de l’any 2021 
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Segon .-  Autoritzar les corresponents despeses generades per la subvenció en espècie a atorgar amb 
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
 

- Aplicació pressupostària núm. 71.3380.22719 “Despeses de muntatge 
de festes populars”: 3.038,755 €. 

- Aplicació pressupostària núm. 81.1320.12100 “Retribucions 
complementàries funcionaris policia local”: 4.560,36 €. 

- Aplicació pressupostària núm. 32.4300.12100 “Retribucions 
complementàries funcionaris IPEP” i 32.4300.13300 “Altres retribucions 
personal laboral IPEP “ 15.155,13 €. 

 
Tercer.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a 
la signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest 
acord. 

 
 
4. Conveni amb la Fundació Bancària La Caixa per a la 54a Cantada 

d’havaneres de Calella de Palafrugell. Aprovació. 
 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i la Fundació Bancària La Caixa per a la 54a Cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell. 
 
Que l’IPEP, organisme autònom administratiu de l’Ajuntament de Palafrugell, té com a 
objectius fundacionals 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 en: 
 
- Promoció turística, Comerç i Indústria  
- Formació i ocupació de les persones en el mercat laboral  
- Promoció d’infraestructures i activitats diverses i d’activitats del sector primari 
 

Atès que l’IPEP, en el marc de les seves finalitats estatutàries, té previst organitzar la 
54 Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, el dissabte 3 de juliol de 2021.  

 
Atès que la Fundació “la Caixa” contempla, entre els seus objectius, la realització 
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, 
atenent les diferents necessitats de la societat.  
 
Atès que La missió de la Fundació “la Caixa” és construir una societat millor i més 
justa, donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.    
 
Atès que la Fundació “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la 
recerca i el coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora. 
 
Atès que l’article 86 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú, 
regula la possibilitat que les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer 
l’interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb persones tant de dret 
públic com privat, sempre i quan aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni 
versin sobre matèries no susceptibles de transacció. 
 
Atès que la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determina que 
“Els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
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persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable”. 
 
Atès que per al compliment de les finalitats expressades anteriorment, la Fundació “la 
Caixa” es compromet a fer una aportació en favor de l’IPEP, de la quantitat de 36.000€ 
(trenta sis mil euros, impostos inclosos, si s’escau). 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords  
 
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i la Fundació Bancària La Caixa per a la 54a Cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell. 
 
Segon.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, 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). 
 
5. Conveni de col·laboració entre l’Institut de Pro moció Econòmica de 

Palafrugell i Sarfa SL per a la millora i l’ampliac ió de les connexions del 
servei de transport regular amb els nuclis de Calel la, Llafranc i Tamariu 
(itineraris 6 i 7). Aprovació. 

 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i Sarfa SL per a la millora i l’ampliació de les connexions del servei de 
transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu (itineraris 6 i 7).  
 
Atès que és d’interès de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
(IPEP), així com de l’Ajuntament de Palafrugell, promocionar una millora en les 
connexions entre municipis, tant als ciutadans de Palafrugell com als visitants de les 
localitats que durant els mesos de màxima afluència turística es concentren en els 
nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu.  
 
Atès que aquestes millores són una gran oportunitat per a millora la mobilitat de la gent 
entre els nuclis costaners principalment, però també amb la vila, dinamitzant els 
recursos territorials turístics que es troben al llarg del recorregut, o a prop d’aquests, i 
que alhora permetran minimitzar el volum de vehicles privats als nuclis costaners. 
 
Atès que l’empresa SARFA SL ha mostrat de nou el seu interès per a realitzar 
aquestes millores, tal i com va fer en anys anteriors que, per dotar-les de major 
visibilitat i augmentar la percepció de la qualitat del servei, ofereix de nou prestar 
algunes expedicions amb un vehicle descapotat que permeti gaudir de la bellesa 
paisatgística del municipi, el mateix que es va utilitzar en anys anteriors. 
 
 Atès que l’empresa SARFA SL, en relació amb la concessió que té adjudicada per a 
l’explotació de les línies de transport regular de viatgers dels itineraris 6 i 7 dels 
Serveis Territorials de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, ha sol·licitat la corresponent aprovació del 
quadre d’horaris del servei públic de transport regular de viatgers de Palafrugell, 
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Calella, Llafranc i Tamariu per a l’estiu de l’any 2021 en data 1 de juny de 2021 i que 
es compromet a obtenir-la abans de l’inici del servei. 
 
Atès que l’article 86 de la Llei estatal 39/2015, del procediment administratiu comú, 
regula la possibilitat que les administracions públiques, amb l’objectiu de satisfer 
l’interès públic que tenen encomanat, estableixin convenis amb persones tant de dret 
públic com privat, sempre i quan aquests no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni 
versin sobre matèries no susceptibles de transacció. 
 
Atès que la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, determina que 
“Els convenis que les administracions públiques de Catalunya subscriuen amb les 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat es regeixen per la legislació 
específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del capítol II del títol IX en els aspectes 
en què sigui aplicable”. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
 
Acords  
 
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i Sarfa SL per a la millora i l’ampliació de les connexions del servei de 
transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu (itineraris 6 i 7).  
 
Segon .- Autoritzar les despeses derivades del conveni per import de màxim de 8.000 
€, assumida de l’aplicació pressupostària 32.4300.48903 “Aportació Julivia. 
 
Tercer.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, 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). 
 
 
6. Conveni entre l’Institut de Promoció Econòmica d e Palafrugell i l’Agrupació 

de Comerciants de Palafrugell (Oohxigen) per l’ator gament d’una subvenció 
per al desenvolupament del seu pla d’actuacions 202 1. Aprovació. 

 
Vist l’informe emès per la gerent de l’IPEP en el qual es posa en manifest que 
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió 
directe d’una subvenció a l’Agrupació de Comerciants de Palafrugell (Oohxigen): 
 
Que l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
afavoreix les activitats i les accions destinades a fomentar la promoció i la dinamització 
del comerç. 
 
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. 
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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 de la junta de govern local d’acord 
amb la base general 7a. 
 
En conseqüència, es proposa a la junta de govern local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l’import que 
s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent: 
 
 
ENTITAT Agrupació de Comerciants de Palafrugell 

(Oohxigen)  
OBJECTE Desenvolupament Pla d’actuacions 2021 
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 17.000 € 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA 17.000 € 
IMPORT A JUSTIFICAR 55.455,00 € 
PERCENTATGE FINANÇAMENT 30,66% 
TERMINI JUSTIFICACIÓ 15 de desembre 
APLICACIÓ PRESSUPOST 32.4310.48902 “Aportació associació Oohxigen” 
PERCENTATGE BESTRETA 90 % 
 
Segon.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix 
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, 
específicament: 
 
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò 
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el 
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables 
pot ser superior al valor normal de mercat. 
 
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin 
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es 
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui, 
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del 
13% sobre les despeses directes justificades.  
 
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les 
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte 
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i 
que estarà integrat per: 
 
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.  
 
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte 
amb identificació de l’import i la seva procedència. 
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c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o 
documents originals que acreditin aquestes despeses. 
 
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines 
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins 
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2) 
 
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD 
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació. 
 
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€. 
 
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions  positives 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials. 
 
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi 
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la 
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat. 
 
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la subvenció.  
 
Quart.- Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, 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). 
 
 
7. Conveni entre l’Institut de Promoció Econòmica d e Palafrugell i el Club 

Natació Radikal Swim per a l’atorgament d’una subve nció directa per a la 
celebració del Radikal Ocen 52 Calella – Illes Form igues – Llafranc 2021. 
Aprovació. 

 
Relació de fets 
 
Vist l’informe emès per la gerent de l’IPEP en el qual es posa en manifest que 
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió 
directe d’una subvenció al Club Natació Radikal Swim, per organitzar la competició 
Radikal Ocean 52 Calella – Illes Formigues - Llafranc 2021, els dies 9 i 10 d’octubre: 
  
Que l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
afavoreix les activitats i les accions destinades a fomentar la promoció i la dinamització 
turística.  
  
Que el Club Natació Radikal Swim té com a objectius fomentar l’esport atesa la qualitat 
del seu programa amb nedadors nacionals i internacionals que presenta i activitats 
varies per a petis i grans, promocionant la imatge del municipi de Palafrugell, i, alhora, 
ajuda a posicionar el Radikal  com proposta esportiva del mes d’octubre al poble. 
  
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). 
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És competent per a la concessió de subvencions de la junta de govern local d’acord 
amb la base general 7a. 
  
En conseqüència, es proposa a la junta de govern local, l’adopció dels següents 
acords: 
  
Primer .- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l’import que 
s’indica i amb el percentatge de finançament corresponent: 
  
  
  
ENTITAT Club Natació Radikal Swim  

 
OBJECTE Desenvolupament Pla d’actuació 
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  2.800,00€ 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA  2.800,00€ 
IMPORT A JUSTIFICAR  57.300,00€ 
PERCENTATGE FINANÇAMENT  4,88% 
TERMINI JUSTIFICACIÓ  31 de desembre de 2021 
APLICACIÓ PRESSUPOST  32.4300.48902 
PERCENTATGE BESTRETA  0,00€ 
 

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

de les Vies Verdes de Girona per la promoció de les  rutes “secrets de les vies 
verdes”. Aprovació  

 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i el Consorci de les Vies Verdes. 
 
Que l’IPEP, organisme administratiu de l’Ajuntament de Palafrugell, té com a objectius 
fundacionals 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 en: 
 
- Promoció turística, Comerç i Indústria  
- Formació i ocupació de les persones en el mercat laboral  
- Promoció d’infraestructures i activitats diverses i d’activitats del sector primari 
 
Atès que l’IPEP, en el marc de les seves finalitats estatuàries, està interessat en 
participar i col·laborar en el projecte Secrets de les Vies Verdes, que té com a objectiu 
promoure les vies verdes com a eix d’interpretació del territori, oferint petits itineraris 
accessibles des de les vies verdes per donar a conèixer la importància del patrimoni 
natural i cultural del municipi. 
 
Atès que El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a ens encarregat de la gestió 
i promoció de les vies verdes i la ruta Pirinexus, promou projectes que millorin la 
interpretació del territori, tant des de la vessant cultural com natural. 
 
Atès que no generarà cap despesa econòmica a les parts signants. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
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Acords: 
 
Primer.-  Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’IPEP i el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona en el projecte Secrets de les Vies Verdes. 
 
Segon.-  Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, 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). 
 
 
9. Contractació del subministrament, en règim d’arr endament temporal, d’un 

sistema modular de graderies  modulars per la canta da d’havaneres. 
Aprovació.  

 
 
Relació de fets 
 
I. En data 29 d’abril de 2021, la Junta de Govern de l’Institut de Promoció Econòmica 
va aprovar l’expedient número 9/2021 de licitacions administratives, per a la 
contractació del subministrament, en règim d’arrendament temporal, d’un sistema 
modular de graderies per a la cantada d’havaneres, juntament amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a licitar per mitjà de 
procediment obert simplificat, amb multicriteri d’adjudicació. 
 
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del 
contractant el dia 30 d’abril de 2021, presentant-se la següent empresa licitadora: 
 

Nom del licitador NIF 
NUSSLI IBERIA, S.A A63893895 

 
III. En data 20 de maig de 2021, la mesa de contractació es va reunir per realitzar 
l’obertura del sobre A, que contenia la documentació administrativa corresponent a 
DEUC i declaració de responsable, així com la memòria tècnica. 
 
Prèviament, els serveis tècnics de contractació havien comprovat la inserció de 
l’empresa licitadora al ROLECE, de conformitat amb l’apartat F del quadre de 
característiques del PCAP, en concordança amb l’article 159 4.a) de la LCSP i, amb 
caràcter previ, els membres de la mesa acordaren admetre a licitació a l’empresa 
NUSSLI IBERIA, SA. 
 
Al procedir a descarregar la documentació del sobre A, es va comprovar que hi 
figuraven, correctament omplerts i signats, el DEUC i la declaració de responsable, 
però no es tenia accés a la memòria tècnica. 
 
Vista la incidència, la mesa va acordar procedir a contactar amb els serveis de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), com a òrgan gestor responsable de la 
Plataforma de contractació pública, per tal de resoldre la incidència i, una vegada 
resolta la incidència, sotmetre l’oferta tècnica del licitador admès a informe per part 
dels serveis tècnics, per tal de que realitzin la valoració corresponent, d’acord amb els 
criteris fixats al plec de clàusules administratives particulars. 
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IV. El dia 31 de maig de 2021, es va reunir la mesa per donar lectura a l’informe tècnic 
de les memòries presentades per l’empresa licitadora, i procedir a l’obertura del sobre 
B que contenia les ofertes econòmiques i altres criteris d’adjudicació avaluables 
mitjançant xifres o percentatges 
 
Vista la valoració de l’informe tècnic emès en data 27 de maig de 2021 per la 
presidenta de la mesa, com a tècnica auxiliar de promoció econòmica, valorant la 
memòria tècnica presentada per l’empresa licitadora, aquesta va ser ratificada pels 
membres de la mesa 
 

Licitador Puntuació memòria tècnica 
NUSSLI IBERIA, S.A 43,5 

 
Tot seguit es va procedir a l’obertura del sobre B, que contenia l’oferta econòmica i 
altres criteris avaluables automàticament. 
 
Aplicades les fórmules automàtiques establertes en el PCAP relatives a cadascun dels 
criteris, el resultat va ser el següent: 
 

Criteri NUSSLI IBERIA, SA  
Oferta econòmica 15 punts 
Subministrament i instal·lació de 6 pals d’alumini de 3 metres 
d’alçada als laterals de l’amfiteatre, per il·luminació. 30 punts 

Subministrament i instal·lació baranes d’alumini 30 punts 
Total puntuació 75 punts 

 
Atorgant les puntuacions globals, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del 
contracte establerts en el plec de clàusules administratives particulars, classificades 
les ofertes d’acord amb l’article 150 de la LCSP, el resultat va ser el següent : 
 

Posició  Licitador Criteris judici valor Criteris automàtics Total 
1 NUSSLI IBERIA, SA 18 punts 75 punts 93 punts 

 
En conseqüència, la mesa va declarar com a proposta amb la millor relació qualitat 
preu l’oferta presentada per l’empresa NUSSLI IBERIA, S.A amb CIF A63893895, 
acordant requerir-li que aporti la documentació justificativa de les dades declarades en 
el sobre A, així com la fitxa tècnica de la barana que asseguri la visibilitat dels 
espectadors asseguts i els requeriments de seguretat 
 
V. En data 3 de juny de 2021, l’empresa NUSSLI IBERIA, SA va presentar la 
documentació requerida. 
 
VI. En data 4 de juny de 2021 la mesa de contractació es va reunir novament per 
comprovar la documentació presentada i, un cop revisada, va acordar donar per 
complert el requeriment, proposant l’adjudicació del contacte  a favor de l’empresa 
NUSSLI IBERIA, S.A amb CIF A63893895. 
 
VII. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicats al perfil 
del contractant de la corporació local. 
 
Fonaments de dret 
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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. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer . Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació 
global atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el 
plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de 
la LCSP 
. 

Posició  Licitador Criteris judici valor Criteris automàtics Total 
1 NUSSLI IBERIA, SA 18 punts 75 punts 93 punts 

 
Segon . Adjudicar a favor de l’empresa NUSSLI IBERIA, S.A amb CIF A63893895.el 
contracte de subministrament, en règim d'arrendament temporal, d'un sistema modular 
de graderies per la cantada havaneres, pel preu total de 68.266,99 euros, que 
correspon a un preu base de 56.419 euros, més 11.847,99€ del 21% d’IVA, i el 
subministrament i instal·lació de 6 pals d’alumini de 3 metres d’alçada als laterals de 
l’amfiteatre, per il·luminació, cada pal haurà de suportar el pes d’un focus, i el 
subministrament i instal·lació baranes d’alumini que assegurin la bona visibilitat de tot 
el públic atès els desnivells existents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
32.4320.22109 anomenada Infraestructura havaneres (pressupost IPEP), d’acord amb 
les demés condicions de l’oferta presentada i en base a la motivació que consta a  les 
actes de la mesa de contractació publicades al perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
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 a l’article 154 de la LCSP. 
 
Quart . Notificar a l’empresa interessada el present acord amb detall de la puntuació 
obtinguda.  
 
Cinquè . Facultar a l’Alcalde perquè en representació de l’Institut de Promoció 
Econòmica  de Palafrugell procedeixi a la signatura dels documents públics i privats 
que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
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S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 

 
 
10. Precs i preguntes 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que han detectat un problema que els hi preocupa cada 
any i, ara que estem a les portes de l’estiu, creu que s’ha de tractar. Aquest problema 
és brossa al carrer i la brutícia. Creu que, encara que correspongui a una altra 
regidoria, promoció econòmica hauria d’estar-hi a sobre. Demana si està passant 
alguna cosa amb l’empresa de neteja perquè no entén perquè tot està tant deixat, 
sobretot el centre de Palafrugell, i tant brut. Potser la gent no ha entès el porta a porta 
o s’ha de canviar la gestió. També creu que el comerç està molt perjudicat per aquest 
tema. 
 
El Sr. Jaume Palahí li contesta que el problema no només és al centre és a per tot. Per 
ell, com a regidor, el centre és tant important com altres zones. L’Ajuntament està 
limitat pel contracte que hi havia. Hi ha el cas de l’escombradora, es va comparar des 
de l’Ajuntament però no es pot utilitzar perquè el contracte no ho preveu. També hi ha 
un augment de l’incivisme per part dels ciutadans com per part dels que més haurien 
de cuidar la neteja del poble. Ens hem trobat amb restaurants de primera línia de mar 
que a les 17h treuen les escombraries sabent que fins l’endemà a primera hora no es 
passa per allà a recollir-se. 
 
També afegeix que s’està preparant un estudi per fer com ha de ser la nova licitació i 
es podrà anul·lar el contracte anterior i fer-ne un de nou. Una de les idees és posar el 
porta a porta a tot el municipi i ja es preveu que serà un gran canvi però s’està 
estudiant. La intenció és millorar el que hi ha ara i és conscient que costa molt de 
temps. 
 
El Sr. Alfons Rius demana com es preveu l’estiu a les platges i si s’ha reforçat la neteja 
perquè sembla que els treballadors de la neteja fan la feina justa i no més. 
 
El Sr. Joan Vigas contesta que fins i tot s’ha arribat a demanar si el contracte se li va 
demanar si es podria fer només Palafrugell i treure del contracte els nuclis costaners. 
La resposta ha estat que no perquè el contracte preveu tot el municipi, inclosos nuclis 
costaners. Creu que tots els assistents tenim la mateixa sensació però que el contracte 
és el que és. 
 
El Sr. Marc Piferrer creu que fer el porta a porta amb els turisme i els llogaters s’ha de 
tenir un pla de reforç i alternatiu. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que no sap els detalls de com serà perquè s’està estudiant però 
que està d’acord amb ell. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que si el porta a porta es recull un dia a una hora en concret hi 
ha turistes potser no els hi quadra amb la seva estada i no ho veu factible. 
 
El Sr. Jaume Palahí han augmentat les freqüències i cada dia es passa a recollir totes 
les fraccions de reciclatge. També es va quedar amb alguns establiments que es 
passaria a una hora en concret, per tant poden deixar els seus cubells i tornar-los a 
guardar un cop passi. S’han trobat amb operadors que deixen els cubells tota la tarda 
sense recollir. A Palafrugell el reciclatge està pel 48% i cal tenir en compte que l’any 
2020 ja havia d’estar per sobre del 50% i d’aquí no gaire anys ha d’estar per sobre 
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dels 60%. També diu que hi ha diverses idees amb el porta a porta, per exemple tenir 
una mini deixalleria amb personal perquè la gent que no pugui deixar la brossa ho 
pugui portar, això seria una solució pel turisme. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que vol fer una proposta. El cap de setmana es fa la fira del 
tap a Cassà i vol plantejar que si es podria fer aquesta festa a Plafrugell, conjuntament 
amb la de Cassà. Per exemple fer un any a cada municipi. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que fa anys ja es va fer algun tipus de col·laboració 
amb aquesta festa. 
 
La Sra. Anna Aguiló explica que a Palafrugell s’havia fet la Festa de la Pela del Suro i 
que es va deixar de fer. Uns anys després a Cassà es va organitzar aquesta Fira. 
Respecte a la fira que comenta el Sr. Rius Palafrugell ha vist al programa que 
Palafrugell col·labora fent una exposició, cedida per Cassà, al museu del suro. També 
creu que un moment o altre, organitzada pel museu del suro, es podria recuperar la 
Festa de la Pela del suro, encara que sigui en un format diferent al que es feia. 
Aquesta festa no només afecta a un equipament cultural sinó que s’hi poden implicar 
els actius culturals i de promoció turística del municipi. 
 
El Sr. Joan Farré diu que vol comentar tres temes. El primer és que l’any passat, 
parlant amb els vigilants de les platges i les persones que portaven el control 
d’aforament, trobaven que la prohibició de fumar a les platges estava molt bé però no 
hi havia on llençar les borilles. Creu que una solució podria ser a les entrades de les 
platges hi hagi lloc per apagar-les i llençar-les i caldria comunicar-ho. Creu que hi ha 
moltes borilles a terra, als bancs, etc. 
 
El segon tema que comenta el Sr. Joan Farré, i que dirigeix al Sr. Gimeno, és si el 
Julivia està ben promocionat, i si la gent el coneix. Que té la impressió que hi ha molta 
gent que no ho sap. 
 
La tercera pregunta del Sr. Farré va dirigida al Sr. Joan Vigas i a la Sra. Sílvia Beleña 
si hi ha algun programa del locals tancats per poder obrir amb activitats 
complementàries, comerç petits artesans, empresaris, etc. 
 
La Sra. Beleña li comenta que des de l’IPEP es fa promoció i comunicació del Julivia a 
través dels canals de comunicació, xarxes socials, butlletins, oficines de turisme, 
recepcions d’hotels ja que ells són els que millor poden promocionar-lo. També els 
palafrugellencs som els principals ambaixadors. És conscient que tot esforç és poc 
perquè mai és prou la comunicació que es faci d’un recurs. 
 
El Sr. Gimeno diu que farà més èmfasi en el reforç de la comunicació a través de 
xarxes socials i de la línia regular, posant informació als busos que fan el servei entre 
Barcelona i la Costa Brava. També comenta la complicació de fer el Julivia perquè 
suposava un risc posar-lo, i seria la opció més còmode, però va semblar que no era bo 
no donar el servei, la gent té moltes ganes després de tot el que ha passat. Finalment 
es va decidir posar el servei assumint el risc i sabent que possiblement el servei serà 
deficitari però s’intentarà fer el màxim de comunicació perquè arribi a tothom. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que farà la consulta del tema dels cendrers per si hi ha 
previst fer alguna cosa. També comenta que dins del pla d’actuacions hi ha previst 
treballar en el projecte per omplir les locals buits recuperant un projecte que potser en 
aquell moment era massa innovador. 
 



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

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

El Sr. Joan Farré vol agrair a la Sarfa perquè també van apostar per fer el Julivia tant 
l’estiu passat com aquest. Com moltes altres coses que estem fent. La incertesa que 
tenim durant el darrer any fa que sigui molt complicat organitzar coses i, per exemple, 
el personal de l’IPEP, pel flors i violes, va estar valent, brillant i tirant endavant 
l’esdeveniment tot i les circumstàncies. També el mateix amb el personal de cultura 
amb la organització de les festes de primavera. També comenta que aquest cap de 
setmana han participat més de 600 persones que han participat al campionat 
d’Espanya de veterans organitzats al Tennis Llafranc. Gràcies a la iniciativa d’un club 
privat tinc constància que s’ha notat als allotjaments i restaurants de la zona.  
 
Per exemple, l’aforament de la cantada tot i poder fer un 70%, farem només el 50% i 
tots els esdeveniments o activitats que organitzem estan pendents de normativa i 
poden canviar d’un moment a l’altre. L’exemple també és Cap Roig i que, tot i les 
restriccions, segueix endavant i ens fa una promoció indirecta que no podríem assumir 
al pressupost. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.05 h. 


