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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 DIMECRES 
9 DE NOVEMBRE DE 2021 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Josep Salvatella 

Sr. Jaume Palahí 

Sr. Marc Piferrer 

Sr. David Font 

Sr. Enric Gimeno 

Sr. Josep Ramón Sepúlveda 

Sr. Jordi Rubau 

Sr. Francesc Montero 

 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

 

Secretària: 

Sra. Eva Torres Nieto 

 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 
A la sala d’actes del Teatre Municipal de Palafrugell, el dia 9 de novembre 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. Alfons Rius i la Sra. Margarida Matas, excusen la seva 
assistència. 

 

 

1. Lectura de l’acta del mes d’octubre. Aprovació.  
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S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 

 
2. Balanç any 2021 del mercat de treball a Palafrug ell. Breu memòria del SOMI. 

Informe  
 
La Sra. Carme Ramírez, responsable del SOMI de l’IPEP explica el document 
presentat. Veure document adjunt per consultar-lo. 
 
El Sr. Enric Gimeno felicita per la feina feta i per la claredat en l’explicació del 
document, també destaca i agraeix que les dades estan actualitzades fins gairebé 
la data de la reunió.  
 
El Sr. Jordi Rubau, comenta que han participat al programa 30+, i que és un servei 
que funciona molt bé ja que la formació que es dona és molt útil i destinada a un 
perfil de persones molt concret que normalment no reben aquest tipus de formació. 

 
3. Pressupost IPEP 2022. Informe.  

 
 
Consideracions generals: 
 
A nivell d’inversions vinculades a actuacions o immobles vinculats a l’IPEP, caldrà tenir 
present la nova seu de l’IPEP del carrer Tarongeta. S’haurà de destinar una partida 
per l’equipament de les oficines (mobiliari, centraleta telefònica, etc.) de 25.000 € a 
càrrec de la partida d’inversions de l’Ajuntament. 
 
 
Principals novetats del pressupost de l’IPEP: 
 
Ingressos: 
 
L’aportació de l’Ajuntament a l’IPEP es fixa per aquest 2022 en 266.645 € la mateixa 
aportació que el 2021.  
 
D’altra banda, la partida Participació Impost Estades Turístiques, s’incrementa en 
35.000€ i torna a l’import de 2020. L’any 2021, degut a la situació de pandèmia, es va 
preveure un descens d’aquest ingrés però vista l’evolució real que ha experimentat 
aquest ingrés aquest any, podem preveure que l’any 2022 serà molt similar a l’any pre 
pandèmia. 
 
Les partides d’ingressos en molts casos es mantenen igual que al 2021 excepte les 
partides d’ingressos de fira Nadal-pista de gel que es queden a zero perquè la pista de 
gel se substitueix per altres actuacions que no generaran ingressos en un principi. 
 
Pel que fa a la partida d’ingressos Forns Flors i Violes, els 2.000€ pressupostats anys 
anteriors, s’han derivat a la partida Patrocinis Flors i Violes. 
 
Econòmica  Descripció  
 TOTAL 487.521,00  
34000 ENTRADES HAVANERES 36.000,00  

34002 
INGRESSOS FIRA DE NADAL.-PISTA DE GEL IVA 
21% 0  

34003 MERCAT DE LES HAVANERES (IVA 10%) 3.700,00  
34006 INGRESSOS PUBLICITAT PISTA DE GEL (21%) 0  
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34008 INGRESOS PREU PUBLIC STANDS (10%) 0 

34010 
INGRESSOS PUBLICITAT GUIA ESTABLIMENTS 
(21%) 6.000,00  

34012 PREUS PUBLICS CALES I CAMINS DE RONDA 3.000,00  
34400 INGRESSOS FORNS FOOD TRUCKS 0 
34401 VENDA P.PUBLIC PAQUETS GAROINADA VAIXELL 700,00  
34402 P.PUBLIC OBSEQUI GAROINADA 400,00  
36000 VENDA D'ARTICLES OFICINA TURISME 500,00  
39901 INGRESSOS NIU I GAROINADA 4.000,00  
40001 APORTACIO AJUNTAMENT 266.645,00  
45000 PARTICIPACIÓ IMPOST ESTADES TURÍSTIQUES 105.000,00  
45506 GENERALITAT.-SUBVENCIO CULTURA POPULAR 9.000,00  

46001 
DIPUTACIÓ DE GIRONA.- XARXA SERVEIS LOCALS 
PROMOCIO ECONOMIC 3.700,00  

46003 
SUBVENCIONS DIPUTACIO.-XARXA MERCATS 
SEDENTARIS 2.500,00  

47000 APORTACIO CANTADA HAVANERES "LA CAIXA" 36.000,00  
47001 PATROCINIS CAMPANYES NIU I GAROINADA 2.176,00  
47002 PATROCINIS VARIS 1.200,00  
47005 PATROCINI  FLORS I VIOLES 7.000,00  

 
 
Despeses: 
 
Pel que fa a les despeses, les principals novetats són les següents: 
 

• La partida de despeses d’oficina ha augmentat en 1.000€ ja que s’ha previst la 
compra de material per a la nova seu de l’IPEP. 

• La partida de Promoció i difusió ha augmentat en 721€ per quadrar el 
pressupost, tenint en compte que és una de les partides més genèriques. 

• La partida de comunicacions, ha disminuït en 735€ ja que hi ha previst menys 
despesa d’aquesta partida. 

• La partida d’altres despeses del foment del turisme ha augmentat en 7.000€ 
per ajustar les despeses reals d’aquesta partida. 

• La partida de despeses activitats Flors i Violes ha augmentat en 7.000€ per 
ajustar les despeses reals d’aquesta partida. 

• La partida d’aportació Julivia, s’ha augmentat en 5.000€ ja que al conveni 
signat ja aquest 2021 l’aportació de l’IPEP és de 8.000€ i no de 5.000€ degut a 
que la baixada de vendes de tiquets comporta un dèficit del servei que 
s’assumeix al 50% entre Sarfa i IPEP fins a un màxim de 8.000€. 

• La partida de despeses per foment del comerç i mercat, disminueix en 3.000€ 
que es transfereixen a la partida d’aportació associació Oohxigen ja que anys 
anteriors l’aportació inicial a l’associació es preveia en 12.000€ però finalment, 
fent una addenda al conveni, s’acabava aportant 17.000€ (5.000€ més del 
previst inicialment). 

• La partida de despeses de Fira Nadal ha disminuït en 10.000€ degut a la 
desaparició del lloguer de la Pista de Gel. 

• La partida de foment de la formació i ocupació, ha augmentat en 1.500€ per 
ajustar les despeses reals d’aquesta partida. 

• La partida de projecte de generació econòmica, ha augmentat en 1.500€ per 
poder fer front a part de les actuacions derivades del pla d’accions de polígons. 
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• La partida de despeses d’infraestructura Cantada de Tamariu, es passa a dir 
despeses Cantada de Tamariu ja que recollirà totes les despeses de la 
Cantada de Tamariu (grups, edició de material, etc) i s’incrementa en 2.500€ 
per fer front a totes aquestes despeses. 

• La partida d’assegurança Cantada d’havaneres, s’incrementa en 700€ perquè 
la pòlissa d’aquest any ha augmentat ja que la companyia que ens assegurava 
fins ara, ja no ofereix aquest tipus de cobertura i, després de demanar altres 
cotitzacions, la més econòmica era més elevada que la d’anys anteriors. 

• La partida de altres despeses Cantada d’havaneres, s’ha incrementat en 
4.864€ ja que les despeses d’allotjament de l’equip de TV3 ha crescut 
considerablement degut a que l’hotel on s’allotjaven fins ara i que ens feia un 
preu molt ajustat i especial ha tancat i els altres allotjaments consultats són 
bastant més cars. 

• La partida d’edició de material Cantada ha disminuït en 3.800€ ja que s’ajusta 
millor a la despesa real. 

• La partida de Grups i SGAE Cantada Havaneres Calella, ha augmentat en 
600€ per ajustar-la a la despesa real. 

 

Org. Progr. Econ. Descripció 
Crèdits 
inicials 

   TOTAL 487.521  

32 4300 21300 
REPARACIONS, MANTENIMENT I 
CONSERVACIO 2.500,00  

32 4300 22000 DESPESES D'OFICINA 3.000,00  
32 4300 22001 PROMOCIO I DIFUSIO 45.721,00  
32 4300 22100 ENERGIA ELECTRICA 19.000,00  
32 4300 22200 COMUNICACIONS 1.000,00  

32 4300 22203 
COMUNICACIONS CORPORATIVES 
INERNET 5.000,00  

32 4300 22601 DESPESES CONVENI PALAFRUGELL+ 0,00  

32 4300 22602 
ALTRES DESPESES DE FOMENT DE 
TURISME 37.000,00  

32 4300 22610 DESPESES ACTIVITATS FLORS I VIOLES 74.000,00  
32 4300 22700 NETEJA 24.500,00  
32 4300 23020 DESPESES DIETES PERSONAL 3.500,00  

32 4300 46500 
TRANSFERÈNCIA AL CONSELL 
COMARCAL 10.900,00  

32 4300 48901 APORTACIO CLUB VELA CALELLA 1.800,00  
32 4300 48902 APORTACIO RADIKAL SWIM 2.800,00  
32 4300 48903 APORTACIO JULIVIA 8.000,00  

32 4310 22601 
DESPESES PER FOMENT DEL COMERÇ I 
MERCAT 25.000,00  

32 4310 22608 DESPESES FIRA NADAL 35.000,00  
32 4310 22609 DESPESES FIRA DE VINS 9.000,00  
32 4310 22702 FOMENT DE LA FORMACIO I OCUPACIO 9.000,00  

32 4310 22707 
DESPESES PROJECTE GENERACÓ 
ECONÒMICA 9.000,00  

32 4310 48902 APORTACIO ASSOCIACIO OOHXIGEN 17.000,00  

32 4320 22108 
DESPESES CANTADA D'HAVANERES DE 
TAMARIU 4.500,00  

32 4320 22109 
INFRAESTRUCTURA CANTADA 
D'HAVANERES CALELLA 105.000,00  
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32 4320 22400 
ASSEGURANCES CANTADA 
D'HAVANERES 2.300,00  

32 4320 22602 
DESPESES CAMPANYA CANT DE 
TAVERNA 0,00  

32 4320 22608 
ALTRES DESPESES CANTADA 
HAVANERES 18.000,00  

32 4320 22609 
EDICIO MATERIAL CANTADA 
D'HAVANERES 4.000,00  

32 4320 23300 
GRUPS I SGAE CANTADA HAVANERES 
CALELLA 11.000,00  

 
 
El Sr. Jordi Rubau demana si la partida “foment comerç i mercats” es refereix al mercat 
diari i si es té en compte el tasta el mercat perquè la idea és tornar-lo a fer. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li contesta que sí i que es presentarà a la junta el pla 
d’actuacions on està inclosa aquesta. 
 
El Sr. Jordi Rubau també demana si és normal que s’hagi d’allotjar als treballadors de 
TV3 que treballen per la retransmissió de la cantada d’havaneres i si forma part del 
contracte. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li explica que és la única contraprestació que tenim amb TV3 per 
retransmetre la cantada, l’allotjament. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que hi ha un munt de pobles que estaran interessats en 
retransmetre cantades i si nosaltres decidim no pagar l’allotjament segurament no 
vindran. També en depenen els patrocinadors perquè l’esdeveniment retransmès per 
televisió en directe té molt més impacte. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si la partida de l’Impost sobre les estades turístiques el pla 
d’actuacions especificarà com es repartiran. 
 
La Sílvia Beleña li explica que sí. 
 
El Sr. Francesc Montero demana perquè la partida del Palafrugell + està a 0. També 
demana si hi ha previst fer algun balanç de la fira de vins, ja que és la partida més alta 
de col·laboració de totes les que es fan a entitats. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li explica que a la partida de Palafrugell + s’afegeixen les 
aportacions que fan les diferents entitats culturals. També explica que a la fira de vins 
es van vendre uns 2000 tiquets i que el balanç és positiu però que demanarem una 
valoració més detallada perquè ara mateix no la tenim. 
 
Sr. Jaume Palahí demana que com és que la Sarfa encara segueix interessada en el 
Julivia ja que durant els últims 4 anys ha tingut sempre dèficit. 
 
El Sr. Enric Gimeno explica que des del primer moment s’ha apostat per aquest servei, 
ja que la Sarfa ha estat vinculada al municipi des de fa més de 80 anys. Evidentment 
no els hi agrada aquesta pèrdua però de moment la van assumint. Aquest any sí que 
es vol revisar les tarifes per exemple perquè, en cas de dèficit, aquest no sigui tant. 
També es parlarà de fer alguna novetat perquè des del principi del Julivia no s’ha 
afegit algun atractiu més al tiquet. 

 
4. Balanç del Julivia. Informe.  
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Del 9 de juliol al 19 de setembre, per 8è any consecutiu el julivia bus ha recorregut els 
carrers i els principals punts d’interès turístic del nostre municipi (total 73 dies; el 
mateix nombre de dies que el 2018 i el 2019). 
 
El recorregut, les parades i els horaris són els mateixos des de 2016, l’únic que ha 
canviat són les dates del servei, que es decideixen en funció de la data de celebració 
de la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. 
 
Un total de 4.024 passatgers  han fet ús del julivia bus enguany.  
 
Pel que fa a la recaptació econòmica  generada per la venda de tiquets ha estat de 
16.741,45 € sense IVA. 
 
Com que el punt d’equilibri (despesa del servei pel quilometratge, assegurança, 
conductors...) segons conveni era de 27.424,36 € i el diferencial es reparteix entre 
Sarfa i l’IPEP, l’import a assumir enguany és de 5.367,95 €. 
 
A continuació s’exposen les xifres dels 4 darrers anys per comparar-les, tenint en 
compte que el 2020 es va haver d’aturar el servei una setmana abans per evitar 
pèrdues majors degut a la poca afluència a partir de l’1 de setembre a causa de la 
pandèmia. 
 
 
 2021 2020 2019 2018 
Usuaris 4.024 2.649 5.991 5.498 
Punt equilibri 27.424,36 € 24.478,88 € 26.417,68 € 31.929,10€ 
Total recaptació 16.741,45 € 10.647,09 € 23.863,86 € 22.332,00 € 
Pèrdua a assumir Sarfa 5.341,45 € 9.831,79 € 1.276,91 € 2.097,10 € 
Pèrdua a assumir IPEP 5.367,95 €* 4.000 € 1.276,91 € 7.500 €** 
 
*enguany és 26,50 € superior per un desquadre entre tiquets venuts i diners 
ingressats. 
**encara s’estava pagant l’adquisició del vehicle. 
 
 
Per orde descendent, els punts de venda de tiquets del julivia han estat: 

- Punt d’informació de Llafranc: 573 
- Punt d’informació de Tamariu: 466 
- Sarfa: 281 
- Punt d’informació de Calella: 109 
- Oficina de turisme Pineda Gèlia: 23 
- Càmping la Siesta: 43 

 
Per ordre descendent, les parades on més passatgers han agafat el julivia són: 

- Tamariu 
- Estació d’autobusos de Palafrugell 
- Llafranc (passeig) 
- Calella (parada Port bo) 
- Camp d’en Prats 
- El Far 
 

El perfil dels usuaris del julivia bus segueix sent variat: famílies, gent gran, grups 
d’amics... Però així com fins al 2019 es tractava principalment d’estrangers, els dos 
darrers anys s’ha detectat més públic nacional, de proximitat. 
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També se segueix detectant gent de Palafrugell que, un cop a l’estiu, fan ús del bus 
amb mainada com a activitat familiar. 
 
Amb la normalització de la situació que es comença a percebre, s’espera recuperar les 
bones xifres d’ús del 2019 a la propera edició del julivia bus. 
 
El Sr. Josep Salvatella vol donar les gràcies com a regidor per organitzar al final del 
servei del Julivia un trajecte pels avis i àvies de l’assil i de la gent gran. És una 
experiència que els hi agrada molt. 
 
El Sr. Enric Gimeno agraeix les seves paraules i comenta que és un plaer per ells 
poder fer aquest viatge per la gent gran. Saben que és un dia especial per ells i la 
intenció és seguir-ho fent durant molt anys. 
 

 
 

5. Balanç jornades gastronòmiques Es Niu. Informe.  
 
La campanya gastronòmica ES NIU, s’ha celebrat del 8 d’octubre a l’1 de novembre de 
2021, amb un total de 7 restaurants participants de Palafrugell, Llafranc i Tamariu.   
 
En aquesta 24a edició, els restaurants participants: L’Arc, La Xicra i el Pa i Raïm, de 
Palafrugell; El Balcó de Calella i Les Voltes de Calella by Es Portal, de Calella; el 
Casamar, de Llafranc; i l’Es Portió, de Tamariu, han ofert el menú així com l’Es Niu per 
emportar a casa.  
 
Com en edicions anteriors, amb el menú del Niu els restaurants regalaven una entrada 
gratuïta per visitar l’exposició temporal i l’exposició permanent de la Fundació Josep 
Pla i una entrada al Museu del Suro per visitar el Dipòsit d’Aigua Modernista de Can 
Mario i fer la visita guiada "Es Niu: un exemple de la cuina dels tapers", el dissabte, 23 
d’octubre.  
 
Només 4 persones han fet ús del tiquet a la Fundació Josep Pla, fet que ens fa 
reflexionar per buscar quelcom més atractiu de cares a properes edicions.  
 
La valoració de la campanya ha estat positiva, i fins i tot s’ha superat les xifres que es 
van fer a l’any 2019, just abans de la pandèmia.  
 
Enguany s’han realitzat un total de 389 menús, 3  racions i 14 racions per emportar.  
 
Menús servits 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Nº RESTAURANTS 7 5* 9 10 8 

MENÚS 389 94* 306 298 328 

 
 
Es va fer una breu enquesta als participants a la campanya i els resultats obtinguts ens 
donen aquestes dades rellevants, per tenir en compte per properes edicions:  
 

• La campanya ha de ser més llarga en el temps (unes dates podrien ser al 
voltant del pont d’octubre i fins al 8 de desembre).  
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• El públic objectiu és: públic local, de segona residència i francès d’entre 35 i 65 
anys.  

• Es podria fer una gravació (a nivell professional) amb una entrevista al cuiner/a 
de l’elaboració del plat, com a interès històric local del plat més antic i 
tradicional del municipi.  

 
Comunicació 
 
Pel que fa a la comunicació es va contractar la campanya amb RAC1 i es van realitzar 
5 sorteigs a la ràdio amb 5 premis d’un menú Es Niu per a 2 persones. Els premiats es 
van repartir entre els restaurants participants.  
 
A més a més és va fer tota la promoció i difusió a premsa escrita, digital i ràdio, així 
com a la promoció als mitjans propis: 
 

• RAC1: 50 falques a Girona amb 2 falques de ràdio (amb veu de personatges del 
mercat, Margarita i Jordi) 

• Sorteig d’1 menú per a dues persones al programa “Diàling”  
• Sorteig de 3 menú per a dues persones al programa “Matina Codina” Ràdio 

Palafrugell. 07/08/2021 - Entrevista -   
• Fem Turisme. 22/09/2021 – Reportatge 
• Festa Catalunya. Del 08/10/2021 a 01/11/2021 (Banner)  
• Radio Capital. 07/10/2021 – Notícia 
• El Gerió Digital. 07/10/2021 - Notícia 
• Diari de Girona. 17/10/2021 - Notícia 
• Diari de Girona. 22/10/2021 - Notícia   

 
 
Altres suports de comunicació:  
 

• 2 Pantalles electròniques a l’entrada del municipi 
• 3 Plafons 2x1: Vins i Licors Grau, casal a peu (del centre al pàrquing) i principi 

d'autovia  
• 3 Mupis: Barris i Buixó, Av. Generalitat (davant JYSK), BP (pl. del Sol) 
• Xarxes socials Turisme Palafrugell i IPEP: Facebook, Instagram i Twitter. 

Promoció de pagament a les xxss de Turisme Palafrugell 
• Enviament per News Lee: (01/10/19) S’envia a 5.247 contactes del mercat 

català i a 411 del mercat francès 
• Tramesa de nota de premsa a través de l’Iinstitut de Comunicació de 

Palafrugell. 
 
 
6. Fira Nadal 2021. Informe.  
 
Tot i que la pandèmia per la COVID19 està remetent, la situació està estabilitzada i les 
mesures dictades pel govern de la Generalitat s’han relaxat, aquesta situació viscuda 
durant gairebé dos anys, ha comportat canvis en els hàbits i formes de compra de la 
ciutadania que han impactat directament en el comerç de proximitat. 
 
Per aquest motiu, l’IPEP ha considerat necessari replantejar les accions de promoció i 
dinamització, que fins ara es venien realitzant, amb la finalitat de reactivar l’activitat 
comercial en el centre i potenciar el retorn dels veïns, donant un nou impuls a l’oferta lúdica 
i dinamitzadora del municipi durant les vacances de Nadal, adequant-la a la nova situació 
postpandèmia, a través de tres eixos principals: 
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- Millorar la imatge dels espais comercials per tal de potenciar-los i incorporar-los com 
un espai lúdic per als ciutadans.  

- Organitzar activitats a l’aire lliure, de petit format, a fi d’evitar aglomeracions de 
persones en espai tancats.  

- Donar suport a l’associació de comerciants de Palafrugell Oohxigen Palafrugell 
Comerç i Negocis, per tal de reactivar l’activitat del centre del poble i promocionar el 
petit comerç de proximitat. 

 
Aquest fet ha portat a la decisió de deixar d’organitzar la Pista de gel, pels motius que es 
numeren al Punt 7 de l’ordre del dia: 

“La instal·lació d’una pista de gel va ser una iniciativa, creada l’any 2005, per 
engrescar als veïns i veïnes a quedar-se al poble durant les festes de Nadal i potenciar 
així de forma indirecta el consum de proximitat, però malauradament els darrers anys, 
degut a diversos factors com el fet d’estar ubicada en un espai tancat i allunyat del 
teixit comercial, l’existència d’alternatives properes i noves propostes lúdiques més 
atractives, ha comportat una disminució d’usuaris i, en conseqüència, una pèrdua 
d’atractiu per a la finalitat amb la qual es va crear, fan que la pista de gel no es 
consideri una acció de promoció atractiva ni eficient i, per tant, no satisfà l’interès 
públic que perseguia fent innecessària i inconvenient la permanència del contracte.” 

 
Per contra, presentem les activitats i novetats d’enguany per tal de dinamitzar el sector 
comercial durant la campanya de Nadal: 
 
• Es reprendrà la tradicional Encesa de l’enllumenat de Nadal, el divendres 3 de 

desembre a Plaça Nova. 
 
• Es tornarà a instal·lar al centre de la vila el fil musical, durant els horaris 

comercials, amb un repertori ampli de cançons, per tal d’incentivar i animar 
l’ambient durant les compres de Nadal. 

 
• De la mateixa manera, i vist l’èxit de la passada edició, es muntarà un avet artificial 

de sis metres d’alçada decorat amb llums i llaços i es col·locarà una bústia reial 
que permetrà als més petits deixar els seus desitjos. 

 
• La il·luminació dels carrers es manté com cada any, i es reforcen diversos espais 

del centre de la vila amb figures 3D de caire nadalenc, tant vistoses de dia com de 
nit, que permetran a veïns i visitants fer un recorregut pel centre. Aquests espais 
es dinamitzaran amb un concurs fotogràfic a través de les xarxes socials de l’IPEP. 

 
• Es reprenen les activitats al carrer, destacant les següents novetats: Trenet de 

Nadal, Caga Tió o carter reial, i les ja consolidades Fireta solidària de les escoles o 
les nadales al carrer. 

 
• Per tercer any consecutiu, Oohxigen Palafrugell Comerç i Negoci centra la seva 

campanya en la ruleta de premis ja coneguda, a més de la gimcana infantil de 
cerca de personatges nadalencs pels aparadors adherits a la campanya.  
Aquesta campanya es complementa amb dues novetats més: 
El Gran Sorteig d’Oohxigen. Entre tots els clients que facin les seves compres als 
establiments adherits a la campanya, es repartiran unes butlletes, que els permetrà 
entrar al sorteig d’un sol premi de 10.000 € per gastar als comerços, amb les 
condicions detallades al sorteig. 
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Una ruleta infantil, que es durà a terme durant un sol dia, que repartirà premis a la 
mainada, basats en activitats per fer al municipi. 
 
El Sr. David Font explica que han decidit seguir amb la ruleta perquè és una 
activitat que agrada. Enguany van creure que havien de donar-li un atractiu més a 
la ruleta i van buscar un ganxo, no només per la gent d’aquí, també per la gent de 
fora, donant un premi de 10.000 € a un sol guanyador. La idea és donar-li més 
valor a la ruleta. S’ubicarà cada dia al Camp d’en Prats i també hi haurà un dia de 
ruleta infantil. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que des d’Oohxigen fan una gran feina i vol demanar 
que no es deixin de destinar recursos a l’associació. 
 
El Sr. Josep Salvatella comenta si el premi de 10.000 € ja està tancat o es podria 
valorar la opció de fer tres premis. 
 
El Sr. Joan Vigas i el Sr. David Font comenten que sí que ha estat a sobre la taula 
aquest premi. 
 
El Sr. David Font comenta també que és més llaminer un sol premi, i també es 
repartirà més als comerços perquè hi haurà un import màxim a gastar a cada 
establiment. 
 
El Sr. Jaume Palahí demana si és molt costós mantenir el fil musical durant tot 
l’any. 
 
El Sr. Joan Vigas li explica que ara mateix no hi ha pressupost també és un tema 
que ens porta problemes per part d’alguns veïns dels carrers comercials. La 
intenció és posar-ho en les èpoques d’interès comercials. 
 
El Sr. Francesc Montero felicita a Oohxigen per la campanya i comenta que de 
cares l’any 2022 des de la Fundació Josep Pla es poden organitzar activitats i fer-
les al carrer i participar a la campanya de Nadal. També pregunta si afecta que el 
premi es doni el 31 de desembre afecta a la campanya de reis. 
 
El Sr. David Font explica que és un tema de calendari ja que la última ruleta és el 
dia 30 de desembre. El premiat podrà començar a gaudir del premi per la 
campanya de reis. 

 
7. Resolució d’incoació de l’expedient de resolució  del contracte de 

subministrament, en règim d’arrendament, d’una pist a de gel natural i 
material lúdic accessori. Aprovació. Pendent  

 
Antecedents de fets 

1. En data 5 de novembre de 2021 la gerent emet l’informe en relació a la resolució del 
contracte de subministrament en règim d’arrendament, per a la instal·lació d’una pista 
de gel i material accessori, que a continuació es transcriu i que serveix de fonament de 
dret a la present resolució:  

“Relació de fets 

En data 09 de desembre de 2019 es va formalitzar, amb l’empresa World Wide Ice 
Professionals, SL amb CIF B17885096, el contracte de subministrament en règim 
d’arrendament, per a la instal·lació d’una pista de gel i material accessori, per la 
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temporada de Nadal 2019-2020, prorrogable per la temporada 2020-2021, adjudicat 
per acord de la Junta de Govern de l’IPEP de data 10 de desembre de 2019. 

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. En data 17 de novembre de 2020 es va notificar a la contractista l’acord de 
modificació del contracte en relació al termini d’execució, posposant executar la 
pròrroga prevista per  a la temporada 2021-2022, atès que les autoritats sanitàries 
obligaven a prendre mesures per tal de preservar la salut pública i evitar la propagació 
de la COVID. 

4. Atès que la pandèmia per la COVID ha comportat canvis en els hàbits i formes de 
compra de la ciutadania que han impactat directament en el petit comerç de proximat, 
l’IPEP ha considerat necessari replantejar les accions de promoció i dinamització, que 
fins ara es venien realitzant, amb la finalitat de reactivar l’activitat comercial en el 
centre i potenciar el retorn dels veïns, donant un nou impuls a l’oferta lúdica i 
dinamitzadora del municipi durant les vacances de Nadal, adequant-la a la nova 
situació postpandèmia, a través de tres eixos principals: 

- Millorar la imatge dels espais comercials per tal de potenciar-los i incorporar-los com 
un espai lúdic per als ciutadans.  

- Organitzar activitats a l’aire lliure, de petit format, a fi d’evitar aglomeracions de 
persones en espai tancats.  

- Donar suport a l’associació de comerciants de Palafrugell Oohxigen Palafrugell 
Comerç i Negocis, per tal de reactivar l’activitat del centre del poble i promocionar el 
petit comerç de proximitat. 

5. Aquets fets han estat compartits amb l’empresa contractista i malgrat s’han explorat 
alternatives de modificació del contracte, valorant un canvi d’ubicació de la pista, a 
l’exterior, els costos de manteniment i valors per la sostenibilitat mediambiental 
(manteniment del gel amb la temperatura exterior, forta dependència de la 
meteorologia), juntament amb la necessitat d’incorporar un servei de vigilància de 24 
hores, incrementarien els costos i, en conseqüència, fan inviable una possible 
modificació contractual.  

6. La instal·lació d’una pista de gel va ser una iniciativa, creada l’any 2005, per 
engrescar als veïns i veïnes a quedar-se al poble durant les festes de Nadal i potenciar 
així de forma indirecte el consum de proximitat, però malauradament els darrers anys, 
degut a diversos factors com, el fet d’estar ubicada en un espai tancat i allunyat del 
teixit comercial, l’existència d’alternatives properes i noves propostes lúdiques més 
atractives, ha comportat una disminució d’usuaris i, en conseqüència, una pèrdua 
d’atractiu per a la finalitat amb la qual es va crear, fan que la pista de gel no es 
consideri una acció de promoció atractiva ni eficient i, per tant, no satisfà l’interès 
públic que perseguia fent innecessària i inconvenient la permanència del contracte 

En el que es conclou i proposa que procedeix: 

Primer. Incoar expedient per a la resolució del contracte de subministrament en règim 
d’arrendament, per a la instal·lació d’una pista de gel i material accessori, per mutu 
acord, amb l’empresa World Wide Ice Professionals, SL amb CIF B17885096, atès que 
la finalitat com a oferta lúdica i dinamitzadora ha esdevingut indeficient i, en 
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conseqüència, innecessària per l’interès públic, de conformitat amb l’article 211.1.c) de 
la LCSP.  
 
Segon. Acordar la devolució de la garantia definitiva, dipositada mitjançant 
transferència  per import de 1.100€ amb número d’operació 320190008943, al número 
de compte de la contractista, de conformitat amb l’article 213.5 de la LCSP. 
 
Tercer. Donar trasllat a l’empresa World Wide Ice Professionals, SL, perquè en el 
termini de 10 dies naturals, manifesti el que consideri oportú, de conformitat amb 
l’article 109 del RGLCAP.” 
 
En base als antecedents exposats, 
 
S’acorda: 
 
Primer. Incoar expedient per a la resolució del contracte de subministrament en règim 
d’arrendament, per a la instal·lació d’una pista de gel i material accessori, per mutu 
acord, amb l’empresa World Wide Ice Professionals, SL amb CIF B17885096, atès que 
la finalitat com a oferta lúdica i dinamitzadora ha esdevingut indeficient i, en 
conseqüència, innecessària per l’interès públic, amb devolució de la garantia definitiva, 
dipositada mitjançant transferència per import de 1.100€ amb número d’operació 
320190008943, al número de compte de la contractista, de conformitat amb l’article 
211.1.c) i 213.5 de la LCSP.  
 
Segon. Donar trasllat del present acord a l’empresa World Wide Ice Professionals, SL, 
perquè en el termini de 10 dies naturals, manifesti el que consideri oportú, de 
conformitat amb l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP). 
 
Tercer. Ordenar que secretaria emeti informe jurídic sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir, en relació amb la resolució del contracte de subministraments, 
de conformitat amb l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (RGLCAP). 

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

 
8. Precs i preguntes.  

El Sr. Marc Piferrer demana  com està el tema de la reunió per parlar dels habitatges 
d’ús turístics perquè no se’ls hi ha fet arribar res. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que està pendent de fer una reunió amb el secretari per 
revisar que tot estigui correcte i que hi estem treballant. 

S’aixeca la sessió quan són les 20.40h. 

 

 

 

 


