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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
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 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Margarita Mauri 

Sr. Joan Farré 

Sr. Xavier Nicolazzi 

Sr. Enric Cruz Plaja 

Sr. Àlex Moral Pérez 

Sr. Francesc Montero 

 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

 

Secretària: 

Sra. Eva Torres Nieto 

 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 

Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 8 de febrer de 2022 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. Josep Salvatella, el Sr. David Font i el Sr. Alfons Rius, 
excusen la seva assistència. 

 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 

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

 
2. Memòria 2021. Informe.  

 
La podeu descarregar en el següent enllaç: 

 
https://ipep.cat/contenido/cms/files/35804/memoria-2021-comprimida.pdf 
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3. Darreres accions de promoció del nostre destí a mitjans. Informes.  
 
Tal com diu el pla d’accions per a aquest 2022, en l’apartat de l’àrea clau de promoció 
de la destinació, durant l’any acollirem i organitzarem diferents viatges per fer 
descobrir el nostre municipi a agents, periodistes o blocaires que treballen per a 
mitjans d’interès pel públic al qual ens volem dirigir.  
 
Durant aquest passat mes de gener, ja hem tingut les primeres accions d’aquest tipus i 
us presentem un recull de les que ja hem fet i de les que tenim previstes properament: 
 
1) 
 
22-23 gener: acollida dels gestors del mitjà onlilne Ilovecostabrava  per viure 
l’experiència Garoinada amb un pack premium. 
IG: 62.800 seguidors 
 
Resultats:  
23/01/22 : 1 post + 1 story el mentre estan gaudint del paquet garoinada. 
03/02/22: Article sobre l’experiència garoinada a la web: 
https://ilovecostabrava.es/best-of/garoinada/ 
 
2) 
 
2 febrer: organització i acollida de l’estada de la periodista freelance Cinthya Martin 
que publica a 3 prestigiosos mitjans: Condenast Traveller, National Geographic i AD 
Arquitectura . Es desplaça a la Costa Brava per a la realització d’un article “48 horas 
en la Costa Brava” per a la revista AD. Aprofita per recopilar informació i continguts per 
a possible article per Traveller. 
Se li organitza: 

- Visita guiada al Museu d’escultura contemporània Can Mario de la Fundació 
Vila Casas. 

- Menú garoinada al Far 
- Rebuda i acompanyament al cap de Sant Sebastià, Llafranc i Calella. 

Resultats: primavera 2022. 
 
3) 
 
27 abril – 3 maig: Organització i acollida de blogtrip pel mitjà online holandès 
“Vakantie met kinderen ”, destinat a famílies que s’allotgen a càmpings quan viatgen. 
Es tracta d’una de les webs líders en el camp de vacances familiars a Holanda.  
El 2021: 800.000 visitants únics. Més de 1 milió de visites i 2 milions de pàgines vistes. 
Es desplaçarà al municipi una de les redactores amb la seva família. Se’ls ofereix: 
allotjament, àpats, visites guiades i activitats. 
6 nits: 3 Càmping Calella de Palafrugell + 3 Càmping Tamariu. 
Col·laboració de Pals i Peratallada per, juntament amb Calella, fer marca del segell de 
l’ACT  “Pobles amb encant”. 
L’estada coincideix amb el Festival Flors i Violes, per tant també es farà difusió 
d’aquest en els articles que es publiquin posteriorment. 
 
4) 
 
9 – 12 maig: Organització i acollida del press-trip per a mitjà del mercat Benelux  
destinat a un públic +50 amb interès per la natura i el turisme actiu. 
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S’envia proposta de programa a l’OET de Brussel·les des d’on fan la convocatòria a 
mitjans d’aquest tipus. El primer mitjà a contactar es Plus Magazine: 
Mitjà en paper. Distribució mensual. Tirada: 135.000 exemplars. 2 idiomes: 

- Francès: https://plusmagazine.levif.be/ 

- Neerlandès: https://plusmagazine.knack.be/ 
Pendents d’acceptació de la proposta per part del mitjà. En cas que no, s’ampliarà la 
convocatòria a altres mitjans similars. 
 
5)  
 
19-29 maig: acolliment de press-trip per al mitjà nord-americà “Explore on foot ”.  
La redactora es desplaçarà al nostre municipi amb la seva família per a explorar els 
camins de la zona per a la redacció del seu proper llibre “Home Base Hiking Europe”.  
 
Demana col·laboració en l’allotjament, àpats i activitats. Se li oferirà un apartament per 
la seva estada i activitats dirigides. 
 
 
4. Jornades d’oportunitats laborals 2022. Informe.  
 

Des de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s’organitza la jornada 
d’entrevistes laborals que, enguany i com a novetat, s’acompanya de dues jornades 
més i que aquest any torna al format presencial. 

La primera serà dilluns 14 de març, amb sessions destinades a empreses a l’auditori 
del Museu del Suro, orientades a empreses i relacionades amb l’exportació, la 
innovació, així com una introducció a les cryptomonedes i el blokchain.  

La segona serà dimarts 15, al Teatre Municipal, serà el torn de conferències, taula 
rodona i activitats a nivell d’ocupació i emprenedoria, totes elles destinades a persones 
que estan en recerca de feina, persones treballadores i estudiants que volen millorar 
les seves habilitats i coneixements o orientar-se cap al món laboral. 

Per acabar, el dimecres 16, al Teatre del Centre Fraternal, anirà destinat a fer les 
entrevistes per facilitar a les empreses que tenen vacants per cobrir, perfils de 
persones que busquen feina i compleixen amb les necessitats manifestades, ja que 
des de l’Ipep es fa una pre selecció sobre currículum. 

Tot plegat queda englobat dins les Jornades d’Oportunitats Laborals que se celebraran 
els dies 14, 15 i 16 de març de 2022. 

Les empreses poden inscriure’s a la jornada al web www.ipep.cat fins al 13 de febrer, 
a través d’un formulari en el qual hauran de descriure les vacants disponibles. 

A partir del 18 de febrer, es publicaran les ofertes disponibles i s’obrirà el termini 
d’inscripcions per a les persones que busquen feina, que ho podran fer fins al dia 28 
de febrer inclòs. 

Abans del dia 12 de març, les empreses i les persones aspirants a les entrevistes de 
feina rebran indicacions amb el nombre d’entrevistes concertades i l’hora de les 
mateixes. 

Amb la descentralització dels espais volem donar a conèixer el patrimoni cultural del 
nostre municipi, agraint d’entrada a les entitats que ens els cedeixen per celebrar-hi 
cada una de les jornades. 

 

El Sr. Joan Farré comenta si les empreses que tenen contracte amb l’Ajuntament 
poden fer la selecció de personal a través de l’IPEP. 
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El Sr. Gustavo Tàpias li contesta que sí però que no tenen l’obligació de fer-ho. 
 
 
5. Procediment d’avaluació de la necessitat d’una o rdenança reguladora dels 

habitatges d’ús turístics (HUT) a Palafrugell. Info rme.  
 

DEFINICIÓ, REQUISITS I SERVEIS DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC: 

Té la consideració d'habitatge d'ús turístic (a partir d’ara HUT) l'habitatge que és cedit 
pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació 
econòmica per a una estada de temporada (període igual o inferior a 31 dies) i en 
condicions de disponibilitat immediata. Els HUT se cedeixen sencers i no se'n permet 
la cessió per estances. 

Els habitatges no poden ser ocupats amb més places de les indicades a la cèdula 
d'habitabilitat i, en qualsevol cas, la seva capacitat màxima és de 15 places. 

Han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per ser 
ocupats immediatament i han d’exhibir en un lloc visible la comunicació del NIRTC, la 
seva capacitat màxima i el telèfon del servei d'assistència i manteniment.  

 

TRAMITÀCIO PRÈVIA A L’INICI DE L’ACTIVITAT: 

Les persones físiques o jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds relatives 
als HUT (altes, baixes i canvis de titularitat) per mitjans electrònics a través del lloc 
web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no cal adreçar-se a 
l'ajuntament per efectuar aquests tràmits. 

Un cop registrada la comunicació a traves del lloc web del Canal Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, la persona sol·licitant rep una resposta especificant que Per 
completar aquest tràmit i iniciar l'activitat cal abonar la taxa municipal que requerirà 
l'ajuntament corresponent.  

En el cas de Palafrugell, l’import de la taxa varia segons el nombre de metres quadrats 
de l’habitatge: 

 

La no liquidació de la taxa comportarà que l'habitatge no s'inscrigui en el Registre de 
Turisme de Catalunya (a patir d’ara RTC). 

Mitjançant la realització d'aquest tràmit la persona propietària inicia el procediment 
d'habilitació corresponent i, un cop abonada la taxa municipal, ja pot iniciar l'activitat. 
Un cop l'Ajuntament hagi comunicat a l'administració turística de la Generalitat de 
Catalunya les dades definitives de l'habilitació, es realitza la inscripció al RTC. 
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La Generalitat de Catalunya fa arribar a la persona sol·licitant el Document acreditatiu 
de la inscripció de l’HUT al RTC al correu electrònic indicat a la comunicació 
d'obertura. 

El tràmit es pot fer durant tot l’any. 

En el següent enllaç hi ha tota la informació i els enllaços amb els formularis: 
https://seu.palafrugell.cat/tramits/empreses-i-botigues/comunicacio-d-obertura-d-
habitatges-d-us-turistic  

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES D’UN HABITATGE D’ÚS 
TURÍSTIC: 

La legislació estableix que el propietari o propietària d’un habitatge destinat a l’ús 
turístic, o la persona gestora en qui delegui, ha de complir amb una sèrie d’obligacions: 

- Facilitar un telèfon d’atenció immediata als usuaris, veïns de l’immoble i a 
l’administració, per atendre i resoldre de manera immediata qualsevol tipus 
d’incidència que pogués produir-se. 

- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades de contacte. 

- Garantir als usuaris un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge, perquè 
estigui en condicions òptimes de ser ocupada. Aquest servei haurà de ser dut a terme 
per una persona que haurà de ser localitzable les 24 hores. 

- Lliurar a les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència 
acordades per la comunitat de propietaris on s'integra l'habitatge, si n'hi ha. En cas que 
la persona usuària d'un HUT atempti contra les regles bàsiques de la convivència o 
incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular de la 
propietat, o la persona gestora de l'HUT, ha de requerir a la persona cessionària que 
abandoni l'habitatge en el termini de 24 hores. 

- Disposar de fulls de queixa, reclamació i denúncia a l’abast de les persones usuàries. 

- Completar el registre de viatgers d’establiments d’hostalatge, quan es formalitzi el 
lloguer a un usuari, i remetre la informació relativa a l’estada de totes les persones que 
s’allotgin als Mossos d’Esquadra. Aquest procediment pot realitzar-se a través del 
Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge, mitjançant el formulari d’alta PI-15. 
https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/     

- Recaptar l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET). L’usuari està 
obligat al pagament d’aquest impost, mentre que el propietari ha de declarar-ho 
semestralment a l’Agència Tributària de Catalunya. No serà necessari fer-ho quan no 
resulti cap quantitat a ingressar. https://atc.gencat.cat/ca/tributs/ieet/  

- Col·locar a un lloc visible dins l’habitatge la següent informació: número de llicència 
(NIRCT), capacitat màxima de l’allotjament i número de telèfon d’assistència.  
 
 
ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A PALAFRUGELL: 
 
En data gener de 2022, el municipi compta amb els següents H.U.T.: 
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Durant l’any 2021 l’IPEP ha tingut accés a la plataforma AirDNA Marketminder per 
extreure informació sobre els HUT que es comercialitzen des dels portals airbnb i vrbo 
al municipi. 
 
Segons dades d’aquesta plataforma sobre els percentatges d’ocupació dels habitatges 
registrats al municipi els anys 2019, 2020 i 2021, els mesos de juliol i agost de 2019, 
que és on es registra el pic més alt d’allotjaments actius, n’hi ha uns 1.500 (dels 
aproximadament 2.000 que hi havia donats d’alta l’any 2019). 
 

 
Seguint l’exemple d’altres poblacions de característiques similars a la nostra, dues 
empreses del sector immobiliari de Palafrugell sol·liciten a l’IPEP que es creï una 
ordenança municipal reguladora dels HUT amb un doble objectiu: 
 
- Regular les obligacions dels propietaris i empreses gestores dels HUT a Palafrugell, 
per assegurar el compliment de les seves obligacions i la prestació d’un servei de 
qualitat. 
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- Limitar el nombre de nous HUT en certes zones del municipi on es concentra la 
primera residència, i reordenar així aquests habitatges i concretar les condicions per 
habilitar-ne de nous. 

 

Pel que fa al segon objectiu, expressat només per una de les dues empreses, es 
valora conjuntament amb elles i amb l’equip tècnic i polític de l’IPEP, i es considera 
que amb les xifres presents no cal fer cap moratòria ni modificació del pla d’usos per 
tal de limitar el nombre d’altes al nucli de Palafrugell. Tot i que és cert que l’oferta 
d’allotjaments com a residència habitual sembla inferior a la demanda i que s’ha 
detectat un augment en els preus dels lloguers als darrers anys, es tracta d’una 
tendència general al territori i, en el cas de Palafrugell, a dia d’avui, no es detecta que 
sigui a causa d’un increment en el nombre d’altes d’HUT al nucli.  

Se seguirà pendent de l’evolució d’aquestes xifres i, en cas que el nombre d’altes 
d’HUT al nucli de Palafrugell augmentés notablement i suposés una amenaça real pel 
mercat immobiliari de residència fixa, es tornaria a plantejar aquesta possibilitat. 

 

En referència al primer objectiu, el de regular les obligacions de les persones 
propietàries o gestores dels HUT a Palafrugell per assegurar-ne el seu compliment 
mitjançant controls, a continuació s’exposa les passes que s’han seguit. 

1) Recull i lectura dels documents legals 

Gener 2021: 

- Llei 13/2022, de 21 de juny, de turisme de Catalunya 

- Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya 

S’identifica i recull la informació relativa als habitatges d’ús turístic en aquests dos 
documents legals. 

2) Anàlisi d’ordenances municipals de regularització d’HUT a altres municipis 

Febrer 2021: 

Es localitzen i estudien les ordenances aprovades als següents municipis turístics de 
Catalunya: Begur, Platja d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Premià de Mar.  

S’assenyalen les especificitats que cada municipi recull a l’ordenança, que no estiguin 
incloses ja al Decret i a la Llei de Turisme en els quals es basen les ordenances, i 
s’inicia un esbós del que podria ser l’ordenança d’aquest tipus per a Palafrugell. 

3) Proposta d’ordenança municipal de regularització d’HUT per a Palafrugell 
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(De març a agost, baixa per maternitat de la persona que realitza aquestes tasques) 

Es revisa l’esbós del projecte de possible ordenança per regular els HUT a Palafrugell 
iniciat a principis d’any.  

Setembre 2021: 

Des de l’empresa Q-Global del Costa Brava Centre es posen en contacte amb l’Ipep 
per presentar el seu servei de venda d’ordenança de regularització dels HUT ja 
creada, adaptable a les necessitats de cada municipi. Es rep a l’equip que explica el 
servei, presenta un pressupost i se’ls comenta que ja s’està treballant en la redacció 
d’aquest document i que si finalment calguessin els seus serveis els ho faríem saber. 

Octubre 2021: 

Es convoca als dos agents immobiliaris del municipi que han manifestat el seu interès 
en aquest tema a una reunió a la qual assisteixen amb la presidenta de l’ATA per 
revisar el document plegats. Es llegeix i consensuen alguns punts que generen dubtes 
i es decideix seguir amb la proposta que caldrà presentar al secretari i a serveis 
jurídics de l’Ajuntament per avançar-la i tramitar-la. 

4) Presentació de la proposta al Secretari de l’Ajuntament 

Novembre 2021: 

En una reunió amb el Secretari de l’Ajuntament s’exposen les passes seguides fins 
al moment per aquest tema i sol·licita que s’assenyali quines parts de l’ordenança 
no estan recollides pel Decret ni la Llei pertinents.  

La complexitat que suposa la redacció i aprovació d’una ordenança requereix que 
se’n justifiqui degudament la seva necessitat. 

Es recorda que l’Ajuntament no disposa de cap funcionari/a habitat/da per dur a terme 
inspeccions d’aquest tipus i que, actualment, si es detecten irregularitats en aquesta 
activitat, només es pot actuar sota denúncia. 

5) Contacte amb el Departament 
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Desembre 2021: 

Es parla amb Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de Girona per exposar 
diversos dubtes relacionats amb al regularització dels HUT. Tot i que ens informen que 
la cap de secció, que és qui podrà respondre a la majoria de dubtes, no estarà 
operativa fins al mes de gener, se’ns avança que des de Serveis efectuen inspeccions 
d’ofici via online i que en poden realitzar de presencials mitjançant denúncia.  

Gener 2022: 

Reunió telefònica amb la Cap de Secció de Comerç i Turisme, de Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement a Girona, per a diverses consultes relacionades amb els 
HUT, entre les quals la necessitat o no d’una ordenança municipal per a la seva 
regularització i la capacitat d’inspecció i sanció de la qual disposen en cas de detecció 
d’irregularitats. 

Les conclusions de la conversa són: 

- Els ajuntaments que han creat una ordenança en relació als HUT, ho han fet 
principalment o bé per delimitar les zones on es poden donar l’alta aquest tipus 
d’habitatge modificant el pla d’usos municipal o bé per fer moratòries per restringir-ne 
temporalment el nombre d’altes. 

- El Decret i la Llei prèviament esmentats regulen els HUT i haurien de ser suficients 
per al seu control. És l’Ajuntament qui ha de decidir si vol acotar certs aspectes no 
recollits en aquests documents (com per exemple, si vol que tots els HUT comptin amb 
una placa determinada que han d’adquirir a l’Ajuntament) i valorar l’interès de la 
creació d’una ordenança. 

- Des del Servei es vetlla perquè els HUT compleixin els següents requisits: 

o Estar donats d’alta com a HUT al RTC. 

o Que es llogui l’espai sencer, no només habitacions o espais. 

o Que no s’hi realitzin activitats no regulades. 

- Les inspeccions que poden dur a terme des del Servei són únicament per comprovar 
el compliment dels tres requisits esmentats al punt anterior. 

- Pel que fa als requisits obligatoris del registre de viatgers d’establiments d’hostalatge 
a la Direcció general de la Policia, és el cos dels Mossos d’Esquadra qui té la potestat 
de control i seguiment. 

- En el cas del requisit també obligatori de la recaptació i declaració de l’Impost sobre 
les estades en establiments turístics, és l’Agència Tributària de Catalunya qui en té el 
control. 
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- Des del Servei realitzen inspeccions d’ofici online, revistant els principals portals web 
d’anuncis i reserves d’allotjaments turístics i comprovant que estiguin degudament 
anunciats amb el número de registre publicat. En cas de detectar irregularitats, s’aplica 
el règim sancionador mitjançant la unitat de règim jurídic. 

- Si des de l’administració es detecta alguna d’aquestes irregularitats, es pot denunciar 
al Servei via EACAT mitjançant una instància genèrica perquè procedeixin a la seva 
inspecció i, si s’escau, sanció. 

- Si un particular detecta alguna d’aquestes irregularitats, pot fer la denúncia al Servei 
perquè procedeixin a la inspecció corresponent via Petició genèrica per la Seu 
electrònica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category= 

6) Conversa amb altres ajuntaments que han aplicat l’ordenança 

Gener 2022: 

Es manté una conversa amb la persona responsable de les gestions per a la creació i 
aprovació de l’ordenança per regular els HUT a Begur, per saber la funcionalitat de la 
mateixa. 

Les conclusions de la conversa són: 

- Aquest document va ser fruit de la petició del sector privat. 

- Des de l’Ajuntament no és possible controlar que les persones remetin a la 
Direcció general de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones 
que s’hi allotgen. 

- Tampoc s’aconsegueix controlar l’acció de recaptació de l’IEET per part de les 
persones propietàries o gestores dels HUT. Tot i sol·licitar a l’ordenança 
l’enviament anual del model 950 a l’Agència Tributària per controlar que les 
persones declarin el lloguer dels HUT, pràcticament ningú ho fa i resulta 
impossible controlar-ne la seva obligatorietat al tractar-se de més de 1.500 
habitatges i de no disposar de personal que es dediqui exclusivament a 
aquesta tasca. 

- El fet d’haver creat i disposar d’aquesta ordenança, finalment tampoc permet 
millorar el control de l’ús que fan les persones propietàries o gestores dels 
HUT. 

Febrer 2022: 

Es manté una reunió amb la presidenta de l’ATA i els dues agències immobiliàries que 
han manifestat interès per aquest tema. 

Després d’exposar totes les passes fetes en relació a aquest tema, i tenint en compte 
els següents factors:  

- La complexitat administrativa i legal que suposa la redacció, aprovació i aplicació 
d’una ordenança. 

- La manca d’una persona funcionària de carrera a l’Ajuntament habilitada per exercir 
la funció d’inspecció d’aquest tipus d’activitat al municipi. 
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- Que el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya i la Llei 13/2002, de 21 
de juny, de turisme de Catalunya recullen la informació legal que aplica a aquesta 
tipologia d’habitatges. 

- Que les ordenances que han creat altres municipis no estan servint per a millorar el 
procés de control i sanció de les irregularitats que es puguin cometre. 

- Que els aspectes no contemplats al Decret ni a la Llei que es podrien recollir a 
l’ordenança, no es consideren prou rellevants com per a la creació d’una ordenança 
(exemple: al contrari d’altres municipis que han creat l’ordenança, no es considera 
necessari fer adquirir ni col·locar una placa identificativa per a tots els HUT del 
municipi). 

CONCLUSIONS: 

Es decideix que, actualment, no és necessari crear aquesta ordenança i que, en cas 
de detecció d’irregularitats, es procedirà tal i com han indicat des de Serveis 
Territorials d’Empresa i Coneixement a Girona.  

L’IPEP convocarà a una reunió a tots els agents immobiliaris del municipi per explicar-
los que centralitzarem el control d’allotjaments que estan exercint la funció d’HUT 
il·legalment de la següent manera: 

- Les agències que detectin una activitat d’HUT no donada d’alta en algun 
habitatge, ens hauran d’enviar un email a ipep@palafrugell.cat amb l’adreça 
exacta  de l’habitatge i l’enllaç a l’anunci  on aquest s’està publicitant sense fer 
constar el número de RTC. 

- Un cop al mes, des de l’Ipep es farà un enviament de la informació recopilada a 
Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Girona perquè procedeixin a la 
seva inspecció i, si s’escau, sanció corresponent. 

Paral·lelament, des de l’IPEP se seguirà fent un control online anual per detectar els 
anuncis d’HUT al nostre municipi que no s’anuncien degudament i es transmetrà la 
informació a Serveis perquè procedeixin amb la inspecció pertinent. 
 
El Sr. Xavier Gómez vol agrair a l’IPEP les reunions fetes i la voluntat de parlar-ne 
sobre el tema, a diferència d’altres Ajuntament com per exemple Begur, que va ser el 
sector hoteler el que va demanar que es controlés aquest tipus d’allotjament. També la 
imparcialitat demostrada i gràcies per fer les coses de forma tranquil·la i consensuada 
amb el sector. També comenta que sap que és molt difícil controlar-ho tot però que 
molts particulars no saben que han de liquidar l’IEET i és competència deslleial. 
També que no fan la comunicació als mossos i, per exemple, es poden trobar que 
allotgen a casa seva persones que estan en recerca per la policia. 
 
6. Conveni de col·laboració entre l’Institut de Pro moció Econòmica de 

Palafrugell i l’ajuntament de Begur per al pla d’ac ció dels polígons d’activitat 
econòmica (PAE).  Aprovació.  

 
 
Relació de fets 
 
Vist el “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i 
l’ajuntament de Begur en el marc del pla d’acció per a la captació i la dinamització 
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económica dels polígons d’activitat econòmica”, el qual consta a l’expedient. 
 
Vist que l’objecte del conveni de col·laboració és l’execució del “Pla d’accions per a la 
captació i la dinamització econòmica dels PAE de Palafrugell i el seu entorn” que 
s’annexa i que desenvoluparan conjuntament l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Begur. 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració, emesa per la Gerent en 
funcions de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, de data 3 de febrer de 
2022. 
 
Vist que el conveni de col·laboració preveu una despesa de 4.000 euros, els quals 
s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 32.4310.22707 “Despeses 
projecte generació econòmica” del vigent Pressupost de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell (IPEP). 
 
 
Fonaments de dret 
 
Ateses les determinacions de la Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC); el 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); el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); el Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF); Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; la resta de l'ordenament jurídic administratiu i públic; i resta de legislació 
concordant. 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar el pla d’acció per a la captació i la dinamització económica dels PAE 
de Palafrugell i el seu entorn, encarregat per l’IPEP a la Unió de Polígons d’Activitat 
Econòmica de Catalunya (UPIC) i que va ser presentat a la Junta de Govern de l’IPEP 
a la sessió ordinària del mes d’octubre de 2021. 
 
Segon.- Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica 
de Palafrugell i l’ajuntament de Begur per al pla d’acció dels PAE.”, amb vigència, sens 
perjudici de les seves pròrrogues, de la signatura del conveni fins a 4 anys. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa derivada del conveni de col·laboració amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries del Pressupost de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell: 
  

Any  
Aplicació 
pressupostària  

Import (IVA 
inclòs)  

2022 32.4310.22707 4.000 
2023 32.4310.22707 A determinar 
2024 32.4310.22707 A determinar 
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2025 32.4310.22707 A determinar 
  
Per exercicis posteriors al 2022, ambdues parts pactaran, abans del mes de novembre 
de  l’any anterior, l’import a destinar per a cada exercici pressupostari, en funció del pla 
d’actuacions acordat, i que serà aprovat per la Junta de Govern Local. 
  
Alhora es fa constar que la despesa plurianual derivada d’aquest conveni de 
col·laboració queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
Pressupost de l’exercici corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 174 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. Es contrau el compromís de consignar en el citat 
exercici pressupostari el crèdit adequat i suficient per satisfer la despesa del conveni 
de col·laboració aprovat. 
  
Quart.- Facultar al president de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per a la 
formalització del conveni de col·laboració. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’ajuntament de Begur i a la intervenció municipal. 
 
Sisè.- Publicar la informació d’aquest conveni de col·laboració en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament i remetre’l al Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat.  
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
7. Precs i preguntes  
 

El Sr. Àlex Moral comenta que des de l’associació del mercat tenen una idea per fer 
una campanya per donar a conèixer el servei a domicili del mercat diari. Proposen fer 
una reunió amb l’IPEP per idear la campanya i demanar el suport econòmic. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que sí, que parlem per privat i marquem una reunió 
per posar fil a l’agulla. 

El Sr. Xavier Gómez comenta que cal tenir en compte que al ser un municipi turístic 
potser molts visitants no es troben a casa i proposa un espai que té ell a l’oficina per 
entrega de paquets, perquè disposa d’un punt de recollida i està obert a parlar d’això. 

El Sr. Joan Farré comenta que el Sr. Alfons Rius i ell van tenir unes entrevistes amb 
sindicats que treballen a empreses que estan fent servei a Palafrugell i els sindicats 
dels treballadors es queixen que per la temporada d’estiu contracten personal familiars 
d’altres treballadors. Proposa convidar a aquestes empreses a poder  participar a la 
Jornada d’oportunitats laborals. També demana si hi ha algun projecte pels locals 
tancats. 

 

La Sra. Sílvia Beleña li explica que una de les accions era tornar a treballar en la 
campanya “locals en vida” per tal de fomentar l’obertura de negocis als locals buits. 

 

El Sr. Joan Farré demana que quan hi ha esdeveniments, esportius o culturals, que no 
organitza l’IPEP, quin és el paper de l’IPEP. Es refereix, per exemple, una cursa per la 
Costa Brava i Pirineus i sembla molt interessant i mou molta gent. 
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La Sra. Sílvia Beleña, explica, que si ho sol·liciten, es valora la nostra participació 
tenint en compte el retorn en el municipi, si s’allotgen, si fan àpats, etc i a partir d’aquí 
es valora la participació. Per altra banda també se’ls facilita la comunicació amb el 
sector turístic en cas de necessitar allotjament, així com material publicitari. De 
moment d’aquesta cursa encara no ens ha arribat cap informació. 

El Sr. Joan Farré també felicita per la memòria de l’IPEP. També demana si des de 
l’IPEP s’ha presentat algun projecte pel fons Next Generation. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que s’han presentat dos projectes però que no se’ns ha 
concedit cap però que estem pendents en cas de sortir noves convocatòries. 

El Sr. Francesc Montero felicita també per la memòria i per la feina feina. I no només 
per la feina, també per saber posar-la de forma clara i entenedora en un document. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que ho trasllada a tot l’equip. 

El Sr. Joan Vigas comenta, en referència, a la consulta dels esdeveniments que ha fet 
el Sr. Farré, explica que a part de la possible col·laboració econòmica que pugui haver 
per a esdeveniments puntuals una de les funcions futures que es pot tenir des de 
l’IPEP és suport logístic a molts actes i esdeveniments. Quan l’auditori Cap Roig 
funcioni això pot portar esdeveniments importants d’unes 180 persones i es podria fer 
la feina de secretaria tècnica. 

El Sr. Joan Farré també demana si es té previst fer alguna difusió al sector de la moda 
i el cinema per oferir la nostra destinació per rodar anuncis i pel·lícules. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que ja ens trobem empreses i productores que venen 
a rodar al nostre municipi, ja siguin anuncis o reportatges. Des de l’IPEP sempre els 
facilitem la logística perquè puguis fer la seva feina. 

El Sr. Àlex Moral demana com està el tema per millorar al comunicació amb l’IPEP i 
l’Ajuntament. 

El Sr. Joan Vigas li explica que tenim previst la reunió anual del mercat i que també, 
actualment, hi ha la reunió de cada dilluns a les 12 a la policia local amb els 
representants del mercat. De moment s’han fet 4 reunions durant 4 setmanes. 

S’aixeca la sessió quan són les 20.15h. 


