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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 MARÇ DE 2022 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Josep Salvatella 

Sr. Marc Piferrer 

Sr. Joan Farré 

Sr. Alfons Rius 

Sr. David Font 

Sr. David Sánchez 

Sr. Xavier Nicolazzi 

Sr. Enric Cruz Plaja 

Sr. Xavier Gómez 

Sra. Anna Aguiló 

 

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 8 de març 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 i el Sr. Josep Ramon Sepúlveda excusen la seva assistència. 

 

1. Lectura de l’acta del mes de febrer. Aprovació.  
 

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

 
2. Suplement de crèdit a càrrec de romanent de tres oreria. Informe.  
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Revisat el pressupost de despeses s’ha detectat que hi ha necessitats de despesa no 
previstes en el pressupost vigent que la seva execució no pot demorar-se fins al 
següent exercici pressupostari i que corresponen a: 

 

Foment de la Formació i ocupació 

Les despeses generades pel conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Empordà per cobrir durant l’any 2022 el servei de Punt de Feina des del SOMI. 

 

Infraestructura Cantada d’havaneres de Calella.  

Per a l’edició d’aquest any de la Cantada cal licitar el servei so, llum i pantalles 
gegants. La complexitat de redactar els plecs d’aquest concurs fa que les tècniques de 
l’IPEP no puguin garantir el correcte detall de les necessitats tècniques i seguiment de 
l’acompliment del contracte. Per aquest motiu, s’encarrega a una empresa especialista 
la redacció d’aquests plecs i el seguiment de l’acompliment del contracte.  

Així mateix com a resultat d’aquest encàrrec, l’estudi de costos d’aquest servei, reflexa 
un increment del cost recollit al pressupost de l’IPEP per a aquest 2022 i que venia 
donat pel serveis licitats l’any 2019.  

 

Despeses Flors i Violes.  

La programació del Flors i Violes per a aquest 2022 requereix dotar de més pressupost 
l’esdeveniment. L’espectacle d’inauguració, l’incentiu per a patis privats i altres 
despeses fan que la previsió sigui superior a la inicialment calculada. 

 

Despeses conveni Palafrugell+ 

Aquesta partida de despesa inicialment té una dotació de 0 € perquè es nodreix del 
saldo sobrant dels tiquets no utilitzats de la venda de tiquets conjunts l’any anterior així 
com del romanent sobrant de l’exercici anterior que s’ha d’incorporar al nou exercici. 

 

 

 

Que en base a les anteriors consideracions sol·licito que es tramiti expedient de crèdit 
extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria per despeses generals d’acord amb 
el següent detall: 

 

Partida Descripció Increment 
32 4310 22702 Foment de la Formació i ocupació 9.000€ 
32 4320 22109 Infraestructura Cantada Havaneres 12.121,51€ 
32 4300 22610 Despeses Flors i Violes 8.000,00€ 
32 4300 22601 Despeses conveni Palafrugell+ 2.243,50 € 
   TOTAL  31.365,01 € 
 
Que les aplicacions que es preveuen la seva reducció no suposen pertorbació del 
servei i l’expedient compleix els requisits de l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de 
les Bases d’execució del Pressupost. 
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3. Atorgament de les subvencions activitats econòmi ques locals 2021. Informe.  
 

Convocatòria de subvencions per activitats econòmiq ues 2021-22 

 
1. Objecte de la subvenció 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions per inversió de 
les diferents activitats econòmiques del municipi de Palafrugell, amb la finalitat de 
reactivar i impulsar els diferents sectors econòmics i fomentar-ne la seva competitivitat 
i qualitat. 
 
Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques: 

Incentivar la renovació de la imatge exterior de qualsevol activitat econòmica del 
municipi: 

 Renovació de la imatge exterior de l’establiment/activitat econòmica: rètols, 
manteniment façana, entrada de portes obertes, finestres, aparadors, etc... 

 Millores en les terrasses amb ocupació de la via pública: mobiliari de terrassa, 
vetlladores (para-sols) i tancaments. 

 Millora de la il·luminació exterior. 

 Supressió de barreres arquitectòniques, millora de l’accessibilitat. 

 
Capítol II.- Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques: 

Fomentar la renovació dels establiments i/o activitats econòmiques, per tal d’incentivar 
la millora de la imatge de Palafrugell com a municipi. Podran accedir a aquest capítol 
les intervencions integrals i/o parcials que incideixin en l’espai d’atenció i/o venda al 
públic, així com en la seva imatge general interior, o bé l’ampliació del local comercial 
quan suposi annexionar espais o locals contigus. 

També s’inclouran les millores en l’adquisició de vehicles d’empresa per a l’exercici de 
l’activitat econòmica.  Han de ser vehicles que tinguin el permís de circulació a nom de 
l’empresa i que estiguin retolats. 

 
Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria: 
Incentivar la creació de nova activitat econòmica que comporti un desenvolupament 
del teixit empresarial del municipi, estimulant la creació de nous llocs de treball i 
incrementant la vàlua de les persones emprenedores: 

 Adquisició d’elements de mobiliari, maquinària, ordinadors, aplicacions 
informàtiques, marques i patents, elements de transport, instal·lacions i obres, 
eines i utillatges necessaris per l’inici de l’activitat.  

 

Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic: 

Incentivar les millores que suposin mesures d’estalvi i eficiència energètica i dels 
recursos naturals o bé reducció i/o millora de la gestió  de residus: 

 Instal·lacions i adquisició de maquinària o equipament que suposi una millora 
del rendiment energètic i/o reducció de l’ús dels recursos naturals (il·luminació, 
reducció consums aigua, energia, ...).                                              
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 Instal·lació de plaques solars i altres dispositius per la generació d’energia. 

 Adquisició d’equipament pel compostatge i/o calderes de biomassa.                                         
 

Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat: 

Incentivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el 
desenvolupament dels negocis i empreses del municipi: 

 Millora tecnològica de l’equipament necessari per al desenvolupament de 
l’activitat. 

 Millora de la competitivitat en la gestió interna: Adquisició d’aplicacions 
informàtiques de control de comandes, estocs, vendes, facturació, 
comptabilitat, etc. 

 Inversions que suposin una presència activa a Internet i innovació en el punt de 
venda: aparadorisme digital, intel·ligència artificial, sistema de comptabilització 
de persones, reconeixement facial. 

 Implantació del comerç electrònic: Botiga online, adquisició d’aplicacions 
informàtiques de gestió de reserves, publicitat i/o venda, llicències 
electròniques,  equips informàtics, etc.  Aquí no s’hi inclouen les pàgines web 
estàtiques, amb una funció merament informativa. 

 
Capítol VI.- Cessió de negoci 

Incentivar la continuïtat dels negocis per tal d’assegurar que negocis solvents 
segueixin funcionant i no hagin de tancar per manca de relleu generacional. 

Només es tindran en compte despeses d’inversió com mobiliari, maquinària, equips 
informàtics, etc i no s’hi inclourà el fons de comerç o altres despeses que no siguin 
considerades inversió. 

 

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

Incentivar la inversió per a la instal·lació de fibra òptica en les empreses dels polígons 
d’activitat econòmica de Palafrugell, amb qualsevol de les operadores del mercat, 
sempre i quan, aquestes tinguin el permís de desplegament de la fibra òptica en el 
polígon aprovat.  

 
2.Persones beneficiàries. 
 
Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, 
associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l'impost d’activitats 
econòmiques i que compleixin els següents requisits:  
 
 
Amb caràcter general: 
 
 Que hagin realitzat les inversions dins del període comprès entre l’1 de 

setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022. 
 
 Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o 

l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell. 
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 Que hagin realitzat una inversió mínima de 2.000 €, a excepció de: 

 
o Capítol III. - Foment de l’Emprenedoria on la inversió mínima ha de ser 

de 1.000 €. 
o Capítol IV.- Millora de l’estalvi energètic on la inversió mínima ha de ser 

de 1.000€ i on hi ha un mínim de 500€ per cada factura. 
o Capítols  VII   Fibra òptica empreses dels polígons d’activitat econòmica 

de Palafrugell on l’import de la inversió és de mínim 300€ per cada 
factura justificativa que es presenti. 
 

 Que l’activitat estigui en funcionament amb la mateixa persona titular, com a 
mínim fins a un any en posterioritat a l’atorgament de la subvenció. 

 
 Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l’activitat econòmica hagi 

obtingut la corresponent llicència d’activitats de l’ajuntament o hagi presentat la 
comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de 
compliment. En cas que s’hagi produït canvis de titularitat de l’activitat serà 
necessari que a la data límit de presentació de les ofertes s’hagin fet el canvis 
de nom a efectes de la llicència municipal a favor del sol·licitant de la 
subvenció. 

 
 En cas que es realitzin obres  per la posterior obertura de l’activitat, una vegada 

es tingui la llicència o s’hagi comunicat l’activitat es podrà presentar sol·licitud 
de subvenció i es permetrà, únicament en aquests casos, que siguin 
subvencionables les despeses que s’hagin pogut efectuar durant el període 
subvencionable anterior. 

 
 Les sol·licituds pels capítols I, II i si s’escau en el capítol III i IV caldrà disposar 

de la corresponent llicència d’obres municipal. 
  
 Han de ser activitats econòmiques recollides en el Pla d’Usos Comercial de 

l’ajuntament de Palafrugell. 
 
 L’IVA no és subvencionable. 

 

3.Requisits per a obtenir la condició de persona be neficiària.  

Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents: 

a) Complir les obligacions tributàries davant l’Ajuntament, l’Estat i la Generalitat i les 
obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al 
llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a 
la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament. 

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Ajuntament, l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de 
la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra 
condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti 
aquesta prerrogativa especial. 
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b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de 
beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE 
núm. 276, de 18.11.2003). 

c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998). 

d) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en 
matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la 
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions 
de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han 
estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les 
quantitats requerides per aquest concepte. 

e) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als 
articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002). 

f) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral 
i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre homes i dones. 

g) El beneficiari ha de constar donat d’alta en l’IAE durant del període comprès entre 
l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022. 
 

h) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 

i) Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o 
privades per a la mateixa activitat. 

j) Els sol·licitants s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per 
l’ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu 
atorgament. 

 
4. Requisits específics 
Els requisits específics per a cada capítol són: 
 
 Capítol III.-Foment de l’Emprenedoria: Persones físiques inscrites a la Xarxa 

Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, que hagin obtingut el 
certificat de viabilitat previ a l’inici de l’activitat econòmica i l’alta censal s’hagi 
tramitat dins el període subvencionable.  
 

 Capítol IV i V:  A l’hora de presentar la justificació, caldrà detallar quins són els 
estalvis energètics que es suposen i/o quina millora competitiva s’obté amb la 
nova adquisició. 

 
 Capítol VI:  El canvi de titularitat s’ha d’haver produït dins el període 

subvencionable.  Les persones físiques o jurídiques que continuen l’activitat 
han adquirit els béns immobles necessaris per a l’exercici de la mateixa.  
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5.Quantia de les subvencions 
 
Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva d’acord amb 
l’establert a l’article 4t de les Bases Generals de Subvencions aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 30 de novembre de 2021. 

L’import de la subvenció serà com a màxim el 40% del cost justificat com a despesa 
pel sol·licitat i en cap cas podrà excedir de 2.000 euros per beneficiari. En cas que 
s’atorgui la subvenció per activitats incloses en el capítol VII l’import màxim serà del 
50% de la inversió fins a un màxim de 1.000 euros. 
 
En cas que les sol·licituds de subvencions que compleixin els requisits superin l’import 
total previst a la convocatòria,  es procedirà a prorratejar l’import total de  la següent 
manera : 

1. Primerament les empreses que hagin obtingut alguna subvenció en els darrer 3 
anys reduiran un 25% l’import de concessió. 

2. Si una vegada aplicada la reducció de l’apartat anterior les subvencions a 
atorgar encara superessin el total previst a la convocatòria es reduirà 
proporcionalment totes les subvencions a atorgar. 

 
 
6 Aplicació pressupostària 
 
La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries amb número de partida 32.4300.77001 “Subvencions activitats 
econòmiques”, fins a 50.000€. que correspon a l’import previst de la convocatòria. 
 
 
7  Despeses subvencionables 
 
 Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que 
responguin inequívocament a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin 
al llarg del període subvencionable que amb caràcter general és entre l’1 de 
setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022. A aquests efectes, s’entendrà que la 
despesa s’ha realitzat quan s’ha dut a terme l’activitat subvencionada que origina la 
despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb anterioritat a la 
presentació de la sol·licitud de pagament.  

 D’acord amb el que estipula l’article 31 Llei 38/2003 general de subvencions, 
seran despeses subvencionables els béns inventariables, l’adquisició, construcció, 
rehabilitació o millora dels establiments, segons descripció de cada capítol.  

 En el preu de l’immobilitzat es consideraran totes les despeses facturades fins 
que el bé estigui en condicions de funcionament i tinguin una relació directa amb 
l’element de l’immobilitzat. 

 
8 Termini de presentació de sol·licituds 
 
Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de 
setembre de 2022.   
 
 
9 Procediment de sol·licitud i documentació 
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Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament si es tracta de persones jurídiques, 
en el cas de persones físiques la presentació es pot fer presencialment a l’OAC. Totes 
les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que preveuen 
aquestes bases i s’han de presentar en el model normalitzat que es troba a la seu 
electrònica de l’ajuntament de Palafrugell (https://seu.palafrugell.cat/tramits) i al web 
de l’Institut de Promoció Econòmica . 
 
La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud: 
 

a) Sol·licitud de subvenció (model normalitzat), identificant clarament per quin 
capítol es fa la sol·licitud. 

b) Fitxa d’alta de creditor (model normalitzat). 
c) Compte justificatiu de la subvenció, certificant de manera descriptiva les 

actuacions per a les que se sol·licita la subvenció, amb el pressupost detallat 
de les despeses de l’activitat o projecte proposat i del seu finançament, d’acord 
amb els models establerts per l’ajuntament. (model normalitzat) 

d) En el capítol II Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques 
en el cas de: 

a. Reforma, s’ han de presentar fotografies de l’abans i el després. 
b. Compra de vehicles, còpia del permís de circulació i fotografies del 

vehicle retolat. 
e) Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s’acceptaran 

altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).  
f) Comprovant bancari conforme s’ha efectuat el pagament als proveïdors de les 

accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, 
s’haurà d’aportar un certificat signat i segellat per l’empresa proveïdora o del 
titular autònom. 

 
 
A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció 
comporta l’autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l’ajuntament 
per obtenir: 
 
 Certificat positiu expedit per l’Agència Tributària d’estar al corrent de les 

obligacions tributàries. 
 Certificat  positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al 

corrent de les seves obligacions. 
 Certificat acreditatiu que l’entitat està al corrent del pagament de les obligacions 

tributàries amb l’ajuntament de Palafrugell. 
 
Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquestes bases, l'Institut de 
Promoció Econòmica requerirà l'interessat perquè ho esmeni en el termini màxim i 
improrrogable de 10 dies. En cas de no aportar la documentació requerida es 
considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
 
10 Termini màxim de justificació 
 
La justificació de les accions subvencionables s’ha de presentar juntament amb la 
sol·licitud amb una data màxima de 30 de setembre de 2022. 
  
 
11 Percentatge subvencionable respecte el cost tota l 
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El percentatge de finançament de les actuacions serà el que es fixi en l’acord de 
concessió. 
 
 
12 Òrgan instructor 
 
La tramitació de les subvencions s’encarrega a l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell. 
 
 
13 Termini de resolució i notificació 
 
El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de tres mesos 
des de la fi del termini de presentació d’instàncies de sol·licitud. En cas de que no es 
presenti la justificació dins del termini d’una sol·licitud amb resolució positiva, aquesta 
podrà ser revocada. 
 
 
14 Possibilitat d’atorgament de bestretes 
 
No es preveu l’atorgament de bestretes, per tant la subvenció es pagarà un cop s’hagi 
justificat. 
 
 
15 Normes supletòries 
 
Per tot el que no està previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat 
bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, l’ordenança general de subvencions de l’ajuntament de 
Palafrugell, les Bases d’execució del Pressupost Municipal i la resta de normativa 
aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques. 
 
El Sr. Joan Farré demana si hi ha subvencions per a la contractació de personal. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li comenta que aquestes subvencions són per inversions, que no 
es poden justificar despeses de personal. 
 
 
4. Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell, l’Ins titut de Promoció Econòmica 

de Palafrugell (IPEP) i el Club Vela Calella per a l’atorgament d’una subvenció 
per a l’organització d’EurIlca Master 2022 – XIV Tr ofeu Calella de Palafrugell. 
Aprovació.  

 
Relació de fets 
 
Vist que el Club Vela Calella ha presentat una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament 
de Palafrugell (RE núm. TAOENT/2022003554, de data 23 de febrer de 2022) per a 
desenvolupar el campionat Subvenció Regata EurIlca Master 2022 - XIV Trofeu Calella 
de Palafrugell. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local (IPEP) té per objecte les següents finalitats: la promoció 
d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el 
referent al desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, 
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indústria, promoció d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del 
sector primari; i formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball. 
 
Atès que és d’interès de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
(IPEP), així com de l’Ajuntament de Palafrugell, afavorir les activitats i les accions 
destinades a fomentar la promoció i la dinamització turística En aquest sentit, es 
pretén subvencionar al Club Vela Calella per tal que pugui desenvolupar l’organització 
del campionat Subvenció Regata EurIlca Master 2022 - XIV Trofeu Calella de 
Palafrugell 
Atès que el Club Vela Calella té com a objectius fomentar la vela i l’organització de 
diversos esdeveniments nàutics. 
 
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.  
 
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, al seu article 22.2, que es podran concedir de forma directa les 
subvencions previstes nominativament en el Pressupost de les entitats locals, en els 
termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions, i 
a l’article 28 estableix que els convenis seran l’instrument habitual per canalitzar 
aquestes subvencions. 
 
Atès que l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei estatal 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 estatal 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”. 
 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer.-  Aprovar el conveni amb el Club Vela Calella per a Regata EurIlca Master 
2022 - XIV Trofeu Calella de Palafrugell amb la següent aportació:  
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ENTITAT Club Vela Calella 
OBJECTE Organització del campionat EurIlca Master 2022 

- XIV Trofeu Calella de Palafrugell. 
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 3.800,00€ 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA 3.800,00€ 
IMPORT A JUSTIFICAR 3.800,00€ 
PERCENTATGE FINANÇAMENT 11,73% 
TERMINI JUSTIFICACIÓ 15 de desembre de 2022 
APLICACIÓ PRESSUPOST 32.4300.48900 Ajuntament (2.000,00€) 

32.4300.48901 IPEP (1.800,00€) 
PERCENTATGE BESTRETA 50% dins el termini d’un mes, a comptar de la 

data de la signatura del conveni  
50% restant, amb posterioritat a la correcta 
justificació de la subvenció 

 
� Coordinar les tasques de les diferent àrees de l’Ajuntament de Palafrugell. 

 
 
Segon.-  Facultar e l 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 Col·laboració Ipep-Fundació Privada Idfo   per a l’execució del 

Programa Mixt ERTOS, per a persones treballadores e n actiu o en atur 
afectades per la crisi derivada de la covid. Aprova ció  

 
Relació de fets 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
(IPEP) i l’Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació (IDFO- Fundació 
privada), el qual consta a l’expedient. 
 
Vist que l’objecte del conveni de col·laboració és l’execució del programa mixt 
d’orientació i formació per a persones treballadores en actiu o en atur afectades per 
ertos i per la crisi derivada de la covid, 
 
Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració, emesa per la cap de l’Àrea 
de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell , de data 1 de març del 2022. 
 
Vist que el conveni de col·laboració no genera una despesa municipal. 
 
Vist que, mitjançant Resolució d’alcaldia núm. 1343/2019, de data 28 de juny de 2019, 
es va delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de tot tipus de convenis de 
col·laboració amb entitats públiques i privades i amb particulars, tant si tenen contingut 
econòmic com si no. 
 
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, 
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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 “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica 
de Palafrugell (IPEP) i l’Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació 
(IDFO- Fundació privada) per a l’execució del programa mixt d’orientació i formació per 
a persones treballadores en actiu o en atur afectades per ertos i per la crisi derivada 
de la covid.”, amb vigència des de la seva signatura fins al 30 de setembre de 2022. 
 
Segon.- Facultar el senyor president de l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell (IPEP) per a la formalització del conveni de col·laboració. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Institut per al desenvolupament de la formació i 
l’ocupació (IDFO- Fundació privada) 
 
Quart.- 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) 
 
6. Pròrroga de la justificació de la subvenció 2021  sol·licitada per Oohxigen. 

Aprovació.  
 
Vista la instància amb registre d’entrada TAOENT/2022003026 amb data 16/02/2022 
entrada per Susanna Casademont Plana, en representació d’Oohxigen Palafrugell 
Comerç i Negoci, en la que sol·licitaven una pròrroga de la justificació de la subvenció 
2021, atorgada per l’IPEP, per tal de poder incloure al compte justificatiu les factures 
de la campanya de Nadal, l’esdeveniment en què fan més despesa. 
 
Vist que al conveni signat entre Oohxigen i IPEP, al punt Cinquè, de Termini i forma de 
justificació de la subvenció, indica el següent:  
 
“la justificació de la subvenció atorgada per l’IPEP s’acomplirà amb la presentació d’un 
compte justificatiu (abans del 15 de desembre de 2021) de les despeses realitzades i 
ingressos obtinguts (d’1 de desembre de 2020 a 30 de novembre de 2021) imputables 
a l’actuació subvencionada, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de 
l’Ajuntament de Palafrugell.” 
 
Vist que la campanya de Nadal és la campanya on més despesa fa l’entitat i que es 
feia difícil poder incloure aquestes despeses al compte justificatiu si s’havia de lliurar 
abans del 15 de desembre de 2021. De la mateixa manera, el fet que les despeses i 
ingressos no siguin anuals, sinó que estiguin a cavall entre un any i l’altre també 
dificulta la seva justificació, ja que l’entitat treballa amb un pla d’actuació anual (de 
gener a desembre). 
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Vist l’informe emès per la cap de promoció econòmica, Sílvia Beleña, amb data 24 de 
febrer de 2022. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP l’adopció dels següents: 
 
Acords: 
 
Primer.-  Aprovar una pròrroga de la justificació de la subvenció 2021 sol·licitada per 
Oohxigen, fins al 30 de març de 2022, per a que pugui incloure les despeses de la 
campanya de Nadal, i així acomplir amb el punt Tercer a) Desenvolupar el Pla 
d’actuacions 2021 presentat i que preveu un cost d’execució de 55.455,00 euros. 
 
Segon.-  Aprovar addenda del conveni on es modifiquen les dates del punt Cinquè, de 
Termini i forma de justificació de la subvenció. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a Oohxigen Palafrugell Comerç i Negoci. 
 
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). 

El Sr. David Font demana aquesta addenda afecta a la signatura del nou conveni.  

El Sr. Gusatvo Tapias li explica que per signar un nou conveni no han de tenir 
justificacions pendents. 

 
 
7. Contractació del subministrament del lloguer tem poral d’un sistema de 

graderies modulars per la cantada d’havaneres. Apro vació  
 
Relació de fets  
 
I. En l’expedient de contractació número 4/2022 hi consten, de conformitat amb l’article 
116 i de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector Públic, per la qual es van transposar 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), hi consten: 
 
- Informe tècnic de l’àrea de l’IPEP 
- Plec de prescripcions tècniques.  
- Plec de clàusules administratives particulars. 
- Informe del secretari  
- Informe de l’interventor 
 
II. L’objecte que constitueix el contracte és de subministraments, de conformitat amb 
l’article 16 i següents de la LCSP. 
 
III. El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma 
ordinària.  

 
Fonaments de dret 
 
Aprovació de l’expedient. De conformitat amb l’article 117 de la LCSP. 
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Òrgan competent. L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell de conformitat amb l’article 8 dels 
Estatuts de l’IPEP. 
 
Atès que s’ha emès informe jurídic i informe de la intervenció en relació al plec de 
clàusules administratives particulars, i que existeix crèdit pressupostari suficient per 
iniciar el procediment de licitació, es proposa a la Junta de govern de l’IPEP l’adopció 
dels acords següents: 
 
Acords 
 
Primer. Aprovar l’expedient 4/2022 per la licitació de la contractació del 
subministrament, en règim d’arrendament temporal, juntament amb muntatge i 
desmuntatge, d’un sistema modular de graderies, entarimats, seients i d’altre petit 
material per facilitar l’organització de l’esdeveniment de la cantada d’havaneres, amb 
un pressupost base de licitació de 68.967,48€, inclòs el 21% d’IVA, mitjançant 
procediment obert, amb multicriteri d’adjudicació i una durada d’un any, prorrogable 
per dos anys més. 
 
Segon. Autoritzar la despesa a l’aplicació pressupostària anomenada 32 4320 22109 
“Infraestructura Cantada d’Havaneres” del pressupost municipal d’enguany. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació. 
 
Quart. Simultàniament, convocar licitació pública a través d’anuncis al perfil del 
contractant per tal que les empreses que compleixen les condicions de capacitat i 
solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.  
 
Cinquè. Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin 
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o 
desproporcionats, d’acord amb l’article 326.2 de la LCSP i fer el requeriment de 
documentació establert a l’article 149.3 de la mateixa Llei. 
 

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

El Sr. Xavier Gomez comenta que a Palafrugell hi ha diversos recursos de patrimoni 
sobre la guerra civil espanyola. Posa l’exemple d’altres destinacions, com per exemple 
Normandia, i que ho tenen tot senyalitzat, cuidat i molt ben explicat. S’ofereix per 
explicar i fer una petita ruta a qui li interessi. Proposa fer un recull de tots els recursos, 
marcar-los en un plànol i poder oferir aquesta ruta a turistes i escolars. 

La Sra. Anna Aguiló comenta que la col·locació de les llambordes podria ser una 
primera part del recull i senyalització d’aquest patrimoni. Comenta que es podria 
comentar amb el Mume (Museu de la memorial de l’exili) per no fer-ho només a 
Palafrugell i que quedi més integrat en un projecte amb un abast geogràfic més ampli i 
que podria ser un projecte més de turisme cultural. 

El Sr. Josep Salvatella comenta que coneix a Molló les rutes del camí de l’exili. A 
Palafrugell tenim un vetall de coses per fer no només aquestes rutes i això pot ser una 
excusa més. 
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El Sr. Joan Farré comenta que l’àrea de qualitat urbana ha donat 10 o 15 dies perquè 
els negocis amb terrassa a la Plaça Promontori treguin les pèrgoles. La gent està 
neguitosa, han fet contractacions de personal i mostren malestar amb aquesta decisió. 
Hi ha negocis afectats que els hi treuen el 50% de l’espai. Hem passat una pandèmia i 
creu que ara no és el moment de fer una inversió d’una pèrgola per aquests negocis. 
Demana que com a IPEP, ens que ha de generar riquesa, treball, negoci i benestar per 
tot si creu que és el moment per fer-ho. Creu que és un despropòsit i que s’ha de 
replantejar. Com a grup municipal vol mostrar el seu descord. Demana que des de 
l’IPEP hi hagi la voluntat de negociar. Els negocis han fet propostes i no els hi ha donat 
resposta, creu que no s’està fent diàleg. 

El Sr. Joan Vigas comenta que sí que hi ha negociacions i que sí que s’han fet 
propostes. Des de l’IPEP tot el que sigui activitat econòmica s’ha de potenciar. Les 
ocupacions de via pública són potestat de l’administració, i a aquesta també li 
interessa que hi hagi activitat però també que s’adapti a l’ordenança municipal i als 
usos de la plaça. Actualment no es respecta l’ordenança municipal. Cal que hi hagi 
diàleg i activitat econòmica. També cal tenir en compte la gent que vol passejar. A més 
cal tenir en compte que hi ha la normativa de costes, que en ocasions exigeix coses 
que potser l’Ajuntament desvia la vista. 

El Sr. Marc Piferrer aclareix que en Joan Farré parla sobretot de la Plaça Promontori 
de Llafranc per la decisió de l’equip de govern. 

El Sr. Xavier Gómez comenta que les queixes són perquè no hi ha diàleg i que hi ha 
unes línies vermelles molt marcades de les que no es pot ni parlar. En el cas de la 
plaça Promontori, si el motiu és passejar, a Llafranc hi ha un passeig molt gran i que 
no està ocupat. 

El Sr. Joan Vigas comenta que diàleg n’hi ha hagut, amb temes negatius i positius i 
des de l’equip de govern s’han de prendre decisions. El que està clar és que per 
normativa diu que el 50% la plaça ha de quedar lliure. 

El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que en el cas de plaça Nova avui mateix s’ha fet una 
reunió mot positiva però tenen la sensació que hi ha diverses versions de la normativa 
segons qui faci la delimitació del 50% de la plaça. També creu que les formes no han 
estat les correctes en cap moment. Que cal millora i fer inversió estan tots d’acord. El 
problema és que les formes, sobretot amb la Plaça Promontori, no han estat correctes. 

El Sr. Alfons Rius comenta que per Plaça Nova es va contractar un projecte que va 
costar 12.000€ i finalment es van guardar a un calaix. Creuen que no hi ha cap mena 
de negociació. 

El Sr. Joan Vigas comenta que des de l’IPEP creu que hem de respectar la normativa i 
que potser el 50% de la plaça Promontori és massa però una administració superior ho 
exigeix. I que també hi ha gent que no vol que hi haig ocupació de terrasses a les 
places. 

El Sr. Alfons Rius comenta que abans estava tota la Plaça ocupada i era il·legal? I ara 
només Palafrugell. Demana que la gent que demana que no hi hagi ocupació es posi a 
la pell dels empresaris. 

La Sra. Anna Aguiló comenta que la plaça al 0% de la ocupació no creu que ningú la 
vulgui però creu que sempre s’obliden de la gent que viu a Llafranc i que és molt difícil 
estar-hi bé al mes d’agost perquè és un poble col·lapsat i un lloc impracticable, parla 
tant de residents com de turistes. Creu que no s’hi està bé, està tot col·lapsat. Creu 
que la solució està en racionalitzar-ho, i intentar desestacionalitzar  i que aquesta 
sobreocupació del municipi que estem oferint es redueixi. També comenta que a 
Llafranc, els que obren, omplen tot l’hivern. Cal reconvertir-nos. 
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El Sr. Marc Piferrer comenta que som un poble turístic i que la gent ve aquí per les 
platges. 

El Sr. Xavier Gomez considera que la massificació això no se solucionarà reduint les 
terrasses del bar i, precisament, la gent no podrà seure. El problema no està en els 
restauradors, potser està en permetre fer 60 cases a El Far, potser el problema és el 
POUM. 

El Sr. Joan Farré creu que totes les àrees de l’Ajuntament han de mirar per la 
generació de riquesa al municipi. L’efecte de la acordió, entre les terrasses, les boies i 
tot el que es vol regular de manera tant radical, serà millor tancar. Les terrasses també 
fan un servei i també suposen un ingrés per les ocupacions de la via pública. 

El Sr. Joan Vigas comenta que els propietaris dels locals el lloguen i es beneficien les 
lloguer i en canvi el que es paga d’ocupació de via pública és molt poc. 

El Sr. Xavier Nicolazzi les terrasses són barates. Potser caldria subvencionar els 
establiments que obren tot l’any o x mesos l’any. 

La Sra. Anna Aguiló fa una petició recurrent que cal posar ordre en la senyalització de 
l’oferta cultural així com de les entrades al municipi. Considera que és un desgavell i a 
cada entrada és diferent. Ja ha sortit en reunions anteriors i vol que torni a constar en 
acta. 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que cal reordenar els elements de senyalització i fer 
endreça. 

El Sr. Joan Vigas comenta que està previst renovar les dues pantalles que tenim a les 
entrades. 

El Sr. Xavier Nicolazzi considera també que l’entrada al municipi que tenim no és 
digne del tipus de destinació turística que som. 

El Sr. Xavier Gómez demana com es controla que els negocis que demanen 
subvencions estiguin oberts durant un any després de rebre l’ajut ja que és un requisit 
i, per altra banda, perquè es penalitza als negocis que demanen subvenció cada any 
per les inversions. 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que això només és en cas que s’esgoti la partida, es 
redueix el 25% però normalment no s’esgota. Pel tema del control l’any després de 
rebre subvenció es pot requerir a les empreses subvencionades la presentació de 
documentació. 

El Sr. Joan Farré comenta que a les reunions per les ocupacions de via pública la gent 
es va sentir enganyada perquè es parlava de materials i colors i en cap moment dels 
m2. També creu que certs polítics no veuen que tenen una responsabilitat i es juga el 
futur del sector. 

El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que hi ha un problema de seguretat. No sap a on s’ha 
de dirigir però el problema de seguretat és greu a les terrasses de Plaça Nova. 

El Sr. Xavier Gómez comenta que potser caldria anar més amunt. Com a municipi fer 
una queixa dels problemes de seguretat que tenim. Perquè tenim x delictes denunciats 
però de no denunciats també n’hi ha molts. 

El Sr. Joan Vigas comenta que tenim unes facultats com a policia local, també com a 
polítics. Com a Alcalde d’un municipi és molt limitada la incidència en política nacional. 
Passa el mateix amb les vivendes ocupades. El procediment és tant llarg que ara 
mateix hi ha un volum important de vivendes ocupades que no es pot fer res. 

El Sr. Xavier Gómez comenta que cal, des de l’Ajuntament, fer més vivenda social. 
Que caldria fer més pressió a nivell polític. A la gent li surt més a compte llogar com a 
habitatge d’ús turístic i no com a lloguer per tot l’any. 
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El Sr. Joan Vigas explica que és molt difícil en la política nacional des d’un partit polític 
petit i des d’un poble. També explica que les competències que se’ls hi deriva als 
municipis són nefastes i que la inseguretat jurídica no ajuda en el tema de lloguers. 
Actualment a Palafrugell hi ha unes 250 famílies que estan ocupant vivendes i uns 800 
pisos buits. 

Hi ha un acord a l’Ajuntament que si algú posa una vivenda a benestar social té una 
reducció de l’IBI, però clar s’ha de garantir que cobraran. 

 

El Sr. Marc Piferrer comenta que, tal i com ha dit el Sr. Gómez, a la gent li surt més a 
compte llogar dos mesos que pas tot l’any. Comenta que amb la reducció de l’IBI no 
n’hi ha prou. Potser seria necessari fer un esforç. 

 

El Sr. Joan Vigas comenta que potser seria més fàcil proposar un aval als propietaris i 
oferir lloguers econòmics a les famílies però no interessa perquè no s’hi volen posar 
amb perjudici de les administracions locals. L’Ajuntament com a administració té un 
procediment abreujat per treure a la gent. S’ha intentat però en algunes ocasions no 
ha estat possible. En ocasions han marxat el dia abans del judici i entren uns altres i 
es torna a iniciar el procediment. 

 

El Sr. Josep Salvatella diu que tothom es queixa però la gent en passa perquè a l’hora 
de fer una candidatura és gairebé impossible trobar gent. Tothom té feina i ningú vol 
problemes. Tenim el que tenim perquè en certa manera ho hem volgut. 

 

S’aixeca la sessió quan són les 20.30h. 


