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 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Marc Piferrer 

Sr. Joan Farré 

Sr. Enric Gimeno 

Sr. Xavier Nicolazzi 

Sr. Enric Cruz 

Sr. Xavier Gómez 

Sr. Àlex Moral 

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 5 d’abril 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. Alfons Rius, el Sr. David Font, el Sr. Josep Ramón 
Sepúlveda, la Sra. Margarida Matas excusen la seva assistència. 

 
1. Lectura de l’acta del mes d’abril. Aprovació.  

 

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

2. Flors i violes 2022. Informe.  
 
La 13a edició de Flors i Violes celebrada a Palafrugell s’ha retrobat amb el públic, 
sense límits d’aforament i podent gaudir 100% dels colors, olors, la música i la 
gastronomia. El mapping inaugural, titulat “Chronos o la joie de vivre”, va omplir els 
jardins de Can Bech amb un espectacle de llum, música i dansa que es va convertir en 
un dels esdeveniments més multitudinaris de la programació d’enguany.  
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Flors i Violes, que serveix per donar la benvinguda al bon temps a Palafrugell, ja està 
consolidada com una de les activitats d’inici de primavera més participativa, no només 
a nivell d’assistència, sinó també pel nombre d’espectacles i d’espais decorats, de les 
comarques gironines.  
 
Un dels altres aspectes destacats, ha estat la descoberta d’espais inèdits com ara: la 
glorieta del pati de l’Ajuntament, l’antiga quadra de l’Hostal l’Estrella o l’antic 
magatzem Pruneda Carbó. També s’han omplert d’un degoteig constant de gent 
passejant pels carrers del centre i d’altres espais, oferint una conjunció de colors i 
formes, així com activitats per a tots els públics.  
 
Així mateix, organitzat conjuntament amb l’àrea de Cultura, entre dissabte i diumenge 
va tenir lloc el 2n concurs “Palafrugell canta”. Aquest concurs vol donar a conèixer el 
talent musical de joves del municipi.  La cantant coneguda com La Paula ha estat la 
guanyadora de l’edició d’enguany, guardonada amb l'enregistrament d'un EP i amb la 
incorporació al cartell oficial del Festival Flors & Violes de l’any vinent. 
 
L’espai Els Forns de La Bòbila han acollit els concerts dels vespres amb grups com 
The Gramophone Allstars Bigband, Ginestà o Miquel Abras, entre d’altres, per on han 
passat més de 4.000 persones. 
 
Flors i Violes 2022, després de superar dos anys complicats degut a la pandèmica de 
la Covid-19, es reafirma com un excel·lent aparador ple d’espectacles, música i color i 
gastronomia, pensat i concebut per donar cabuda a tot tipus de públics, i compleix amb 
el seu objectiu inicial, dinamitzar el sector comercial i de restauració el primer cap de 
setmana de maig. 
 
El Sr. Àlex Moral es disculpa per no haver decorat el mercat durant el flors i violes. El 
motiu és que la majoria dels operadors del mercat no es van implicar, i, als que ho 
volien fer se’ls hi va tirar el temps a sobre perquè els hi faltava ajuda per part de la 
resta. Comenta que el proper any es posaran més d’hora, perquè enguany el flors i 
violes ha estat molt seguit a la Setmana Santa. Volen parlar amb educació per implicar 
als escolars i que les escoles surten al carrer. Des del mercat aposten per aquesta 
iniciativa. 
 
El Sr. Francesc Montero explica que la gent li comentava que faltava decoració al 
carrer i que cal reflexionar de cares al proper any per implicar als comerços. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que a Girona temps de flors cedeixen una estructura a 
les escoles i els escolars la decoren. 
 
El Sr. Francesc Montero també explica que el fet que sigui dos dies també hi ha gent 
que es planteja participar perquè només que un dels dies plogui la decoració desllueix 
molt. 
 
El Sr. Àlex Moral proposa que la decoració es quedi més dies. 
 
La Sra. Sílvia Beleña que dependrà de l’ambientació com sigui es podrà deixar més o 
menys dies. El proper any serà un cap de setmana més llarg i el flors i violes durarà 
tres dies. 
 
El Sr. Àlex Moral comenta que si es tornen a fer concerts a Plaça Nova o als balcons 
del Fraternal la solució per no coincidir el públic que mira el concert i els operadors del 
mercat és que els operadors recullin més tard, no fer-los entrar per un altre carrer 
perquè és un perill entrar marxa enrere. 
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3. Esdeveniment a finals d’octubre. Informe.  

 
El tinent d’alcalde i regidor de l’àrea de Promoció Econòmica va sol·licitar a un 
consultor extern el disseny d’un esdeveniment que pugui generar un impacte positiu en 
la dinamització de l’activitat econòmica local de Palafrugell. 
 
El febrer de 2021 el consultor va presentar un document en el que exposava la 
següent situació: 
 
Arrel de les converses realitzades amb representants dels diferents sectors econòmics 
de Palafrugell se’n conclou que l’agenda anual d’esdeveniments promoguts per l’IPEP 
i l’Ajuntament i/o societat civil a través de l’associacionisme o empreses privades és un 
dels grans valors de Palafrugell, que la fan en certs moments capital de l’Empordà, 
capital de la Costa Brava i sovint referent a nivell català. La valoració d’aquests actors 
sobre la majoria d’esdeveniments promoguts a Palafrugell ha estat molt alta, fins al 
punt que molts dels consultats ho consideren actius imprescindibles per entendre l’èxit 
de Palafrugell com a destinació, sobretot a nivell català. 
 
Es conclou que la graella d’excuses de promoció és prou dinàmica i densa.  
 
Destaquem:  
Gener/Febrer/Març: campanya gastronòmica la Garoinada 
Abril: setmana santa 
Maig: Flors i Violes 
Juny: Festes de primavera i carrussel  
Juliol: Havaneres de Calella 
Estiu: Festival Jardins de Cap Roig 
Setembre: Havaneres de Tamariu i Biennal Xavier Miserachs (cada 2 anys), Fira de 
vins. 
Octubre: Festival de Jazz Costa Brava, Radikal swim, Campanya gastronòmica Es 
Niu. 
Desembre: Nadal a Palafrugell. 
 
Aquesta graella ens deixa un buit d’activitat entre el 12/15 d’octubre i el 30 de 
novembre. I s’ha tenir en compte que el novembre és un mes on l’economia de serveis 
baixa molt el seu pols, perquè típicament s’aprofita per fer vacances. 
 
Aquest punt de vista, concorda amb l’anàlisi del pla d’estratègia turística on s’hi 
destaca que la promoció turística de Palafrugell depèn en molta part de la tasca 
enfocada en promoure actius diferenciadors de Palafrugell, ja siguin patrimonials, 
naturals i/o sobretot culturals, entesa la cultura com festes populars, festivals, 
gastronomia...  
 
Per totes aquests consideracions, es planteja un esdeveniment que compleixi amb els 
següents factors: 
 
REQUISITS: 
 
- S’ha de celebrar de forma anual / bianual, també, però té el risc de perdre el fil de 
continuïtat. 
- S’ha de celebrar entre el cap de setmana del 12 d’octubre i el cap de setmana més 
proper a l’1 de novembre, per tant: del 21 al 23 d’octubre de 2022. 
 
 



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

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

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

 

CARACTERÍSTIQUES: 
 
- Adaptat al moment de l’any que es pretén (“Indoor”, no supeditat a l’exterior i 
inclemències del temps). Si ho hem d’adaptar al temps, també s’ha d’adaptar al lloc, ja 
que ha de ser un esdeveniment que pugui produir-se a Palafrugell, que les 
instal·lacions i infraestructures locals el puguin absorbir amb poc o nul·la dependència 
a l’exterior. 
- Adaptat a la naturalesa o idiosincràsia de Palafrugell, l’Empordà o la Costa Brava. 
Tots els esdeveniments o excuses de dinamització econòmica de Palafrugell que han 
funcionat és perquè tenen un substrat o vinculació amb l’entorn que el fa únic o 
diferent. Ex.: Biennal X. Miserachs, Havaneres Calella, La Garoinada, Festes de 
Primavera, Festival de Jazz o Festival Jardins Cap Roig.  Però també funciona el Flors 
i Violes perquè tenim una xarxa esplèndida de generadors culturals que fan possible 
un festival de cultura popular local. 
- No s’ha de pretendre que sigui per a tots els públics, seguint les tendències actuals 
de la gestió de destinacions turístiques. Han de ser propostes que busquin la 
microsegmentació.  
- Idealment, encara que no requisit imprescindible, que no hi hagi propostes similars 
en un entorn pròxim i, sobretot, que no generi canibalisme amb esdeveniments propis 
ja existents i que ja funcionen, perquè crearia confusió. 
- Que pugui tenir potencial de ser patrocinat, que no hagi de ser sufragat només amb 
recursos municipals. Les empreses o marques comercials poden proporcionar 
patrocinis, espònsors per diferents raons: busquen masses crítiques que puguin 
consolidar la seva marca, però també esdeveniments que vagin d’acord amb els seus 
posicionaments de marca actuals, màrqueting verd n’és un exemple.  
- Així mateix la temàtica ha de generar interès a altres administracions de caràcter 
supralocal que puguin donar suport institucional, econòmic... per tant la temàtica ha 
d’estar alineada amb les estratègies polítiques actuals. 
- Ha de generar impacte sobre l’economia local, sobre el comerç, sobre la restauració i 
sobre els allotjaments. Sovint els esdeveniments necessiten d’un recorregut per tal que 
l’impacte sobre les activitats econòmiques sigui evident, sobretot en l’allotjament. 
- Generar impacte, implica directament que ha de tenir capacitat d’atracció, ja que en 
temporada baixa no tenim massa crítica, ni tan sols la segona residència que a 
l’octubre ja està pensant en altres destinacions més enfocades a la tardor o hivern. 
- Ha de tenir potencial de creixement i de generar atractius diversos. Un cop creada la 
marca, que té un cost important, s’han d’aprofitar les economies d’escala. Ha d’existir 
contingut per poder-ne fer moltes edicions. 
 
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES: 
 
Un esdeveniment popular, festiu o fins i tot cultural el presumim complicat atesa la 
densitat d’esdeveniments d’aquests tipus que es promouen en el municipi i a la 
comarca en el mesos anteriors i les dates que ens movem. 
 
Caldria idear una proposta que tingui potencialitats de sacsejar el municipi fins i tot 
entre setmana. Sabem que és complicat però a mig i llarg termini no ens hauríem de 
tancar aquesta porta. 
 
Creiem que així, com amb les campanyes gastronòmiques o els festivals de música en 
vam ser pioners, i posteriorment molt copiats, hem de cercar una idea que sigui actual, 
fins i tot tendència de futur. 
 
En l’apartat de característiques hem mencionat que els esdeveniments que han tingut 
èxit a Palafrugell sempre tenen un factor clau de diferenciació, un ingredient que el fa 
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propi, un aspecte que fa que perdi sentit si es fa el mateix en un altre municipi o 
entorn. 
 
La idea que proposarem té en compte les converses realitzades amb els sectors 
econòmics locals, línies estratègiques dibuixades pel regidor sr. Joan Vigas, propostes 
dissenyades per actors privats en el nostre municipi o idees promogudes en altres 
mandats per part d’altres regidors que van passar per l’Ajuntament.  
 
 
PROPOSTA: 
 
MARCA / NOM A DEFINIR: 
 
Espais de trobada per a professionals i públic en general on es tractés, discutís, 
s’aprengués línies de treball en l’àmbit de la gestió pública d’administracions, 
empreses i ciutadans per caminar cap a uns territoris més sostenibles.  
 
Conferència, xerrades, debats, tallers, gastronomia, mercat, salut, esport... sempre des 
d’una vessant pràctica, planera. 
 
Serviria per posicionar Palafrugell com un municipi amb clara vocació de sostenibilitat, 
posicionant així la nostra marca en una tendència que ja és present en la ment de 
molts públics que trien una destinació per visitar. 
 
La proposta es planteja en dues parts, que aniran lligades: 
 

1) Jornada informativa i de debat sobre una temàtica específica, enfocada a 
professionals o interessats en aquest sector 

2) Activitats pel públic en general 
 

 
1) Divendres 21:  
Jornada dedicada a l’arquitectura sostenible  
 
Lloc: nou auditori dels jardins de Cap Roig, encara per estrenar i que no genera 
impacte visual i utilitza sistemes sostenibles. 
 
Per aquesta primera edició, i per fer conèixer i posar en alça el nou i espectacular 
auditori i espai creat a sota del castell del jardí botànic de Cap Roig, s’escull com a 
temàtica l’arquitectura. Es comptarà amb l’arquitecte que ha dissenyat l’espai, que 
podrà fer-hi una visita guiada, així com altres arquitectes de renom que han treballat 
en obres d’alguna manera lligades a la sostenibilitat. 
 
Des del COAC estan treballant en el programa que properament tindrem lligat. 
 
Públic objectiu: professionals de l’arquitectura, urbanisme i la construcció de tot 
Catalunya. 
 
Partners: Col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC) i Fundació la Caixa. 
Expectativa de públic: 100 - 150 assistents. 
Horari: de 9.30 a 19 h 
Cost participació: 40 € (inclou esmorzar + dinar) 
Sopar post jornada a un cost a part en un espai emblemàtic. 
 
Preu especial sopar + allotjament. 
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Als participants de la jornada d’arquitectura, quan hagin fet la inscripció se’ls farà 
arribar un correu informatiu amb totes les activitats que hi haurà els dos dies següents 
i els avantatges que tindran si hi participen. 
 
 
2) Dissabte 22 i diumenge 23:  
Àmplia oferta d’activitats de caire sostenible al nostre municipi. 
 
Públic objectiu: participants a la jornada de divendres i públic general de proximitat 
(província de Girona i Barcelona). 
 
Partners: Associació Turística de Palafrugell (ATP), Oohxigen (associació de 
comerciants de Palafrugell), Associació del Mercat diari de Palafrugell, membres de la 
taula de treball del Palafrugell+ (museus i fundacions). 
 
Expectativa de públic: dependrà de l’aforament de les activitats proposades. Exemple 
de mínims: 300 persones a les activitats. 60 persones allotjades. 
 
Les persones que s’allotgin a les empreses d’allotjament del municipi les nits del 21 i/o 
22, rebran un paquet amb diferents descomptes i avantatges per gaudir aquell cap de 
setmana al nostre municipi. 
 
Les empreses i entitats del municipi serien les encarregades de dissenyar les 
propostes, sota la iniciativa i amb el suport de l’IPEP. 
 
Les activitats haurien de ser autosubvencionades. El cost de participació hauria de 
cobrir la despesa que els generi l’activitat. 
 
Des de l’Ipep es farà el contacte per a la cerca, proposta i seguiment a les empreses i 
entitats, per tal de comptar amb un ampli i variat ventall d’activitats per oferir als 
visitants. 
 
Des de l’Ipep es farà difusió de les activitats, sota la marca creada, mitjançant 
publicitat i comunicació pels següents mitjans. 
 

- Anuncis de pagament a les xarxes socials del Visit Palafrugell i la Petita Costa 
brava. 

- Anuncis a la premsa regional: Punt Diari, Diari de Girona, Diari Ara. 
- Difusió via els canals de difusió habituals dels partners col·laboradors. 

 
Exemples de possibles activitats: 
 

- Visita guiada al nou auditori dels jardins Cap Roig. 
- Vermut literari Josep Pla en algun establiment de Llafranc. 
- Conta contes al jardí botànic de Cap Roig. 
- Visita guiada pel mercat seguit de tastet de productes al Museu del suro. 
- Sortida de submarinisme per recollir brossa del fons marí. 
- Ruta senderisme guiada pels nostres boscos i alhora recollir deixalles (Jo 

camino jo recullo). 
- Ruta senderisme Llafranc – Tamariu descoberta de nous camins (Associació 

excursionista de Palafrugell). 
- Museu del suro: activitat relacionada amb recuperació memòria històrica. 
- Tast de vins de proximitat a Fundació Vila Casas – Museu Can Mario. 

(Proposta eno-musical) 
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- Taller de cuina amb productes km 0 a la cuina d’algun restaurant. 
- Espectacle artístic al pati de la Fundació Modest Cuixart. 
- Proposta artística potent nocturna  
- Espectacle de dansa de la companyia Cobosmika al TMP o algun altre espai. 
- Taller gastronòmic amb la xef Iolanda Bustos en algun espai de Llofriu. 
- Sessió de ioga al pati d’un allotjament de Palafrugell.  
- Sessió de mindfulness al pati d’un allotjament de Palafrugell. 
- Sessió de dansa útera / africana en algun espai exterior (Sumaya centre). 
- Taller per fer sabó sòlid a l’espai d’algun allotjament. 
- Sortida amb caiac amb pícnic “healthy” fet per un establiment de Calella. 

 
Implicació dels partners: 
 
COAC: 

- Disseny i coordinació del programa per la jornada sobre arquitectura. 
- Una ponència i una píndola 
- Difusió de l’esdeveniment entre els seus associats i partners. 

 
Fundació La Caixa: 

- Cessió de l’auditori per a la jornada del divendres 
- Oferir visites guiades als jardins  

 
ATP: 

- Programació d’activitats combinades amb àpat i o allotjament als seus 
establiments. 

- Oferir preu tancat per activitat + àpat i/o allotjament. 
- Difusió de les activitats via els seus canals propis i perfil La petita Costa brava 
- Oferiment d’un descompte en l’allotjament pels participants a la jornada del 21. 

 
Oohxigen: 

- Oferiment de vals de descompte per a la gent que s’allotgi a les empreses del 
municipi les nits del 21 i/o 22 d’octubre. 

- Difusió de les jornades pels seus canals 
 
Associació del mercat diari: 

- Oferiment d’un tastet o descompte a les persones que vagin a les seves 
parades amb el val d’avantatges que els hagin donat a l’allotjament 

 
Membres Palafrugell+: 

- Oferiment d’activitats als seus espais. 
- Difusió de les jornades pels seus canals. 

 
El Sr. Joan Farré  comenta si tenim en compte els objectius de desenvolupament 
saludable ODS de l’agenda 2030 i proposa incloure al nom “ciutat sostenible”. 
 
Sra. Sílvia Beleña comenta que no som l’exemple de ciutat sostenible però que sí que 
som conscients que hem de reflexionar cap a on hem d’anar. 
 
El Sr. Xavier Gómez comenta que per ser una ciutat sostenible la llum s’hauria de 
consumir del sol o de l’aire . No per posar plaques solars només a un edifici ja som un 
municipi sostenible. 
 
El Sr. Francesc Montero comenta que la jornada ja hauria de ser autosostenible i les 
activitats haurien de tenir tota una sèrie de criteris sostenibles per formar par del 
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programa. Ara mateix també veiem que a l’oferta d’activitats també hi ha activitats que 
van més enllà de la sostenibilitat, com són el concepte slow, healthy, etc. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que sempre que es comença alguna cosa “et tires a la 
piscina” i llavors ja vas fent i l’esdeveniment es fa gran. Enguany el tema ja el tenim 
clar, serà l’arquitectura. S’ha fet una inversió molt gran en un auditori que està dins del 
municipi de Palafrugell i l’hem de saber explotar. Enguany els jardins tampoc els 
coneix tothom per tant pot ser una bona oportunitat per donar-ho a conèixer. 
 
El Sr. Francesc Montero comenta que aquí hi ha dues qüestions, si tens diners com 
ser sostenible, i per altra banda, com ser sostenible si no tens diners. Segurament la 
jornada podria pivotar sobre aquestes dues qüestions. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que segur que d’aquí a 4 anys aquest acte haurà 
evolucionat i potser serà diferent al que estem preparant per aquesta edició. El que 
tenim clar és que volem activitat econòmica a partir del 15 d’octubre perquè els 
establiments tinguin un acte que puguin permetre als establiments tenir obert més 
enllà del 12 d’octubre i abans de l’1 de novembre. Potser fins arribar al nostre objectiu 
estarem 5 anys però aquesta és la idea. 
 
El Sr. Francesc Montero comenta que aquesta joranda és molt útil per a professionals 
de la jornada però troba a faltar la participació de la gent. Algun tipus d’activitat on la 
gent pugui dir cap a on es vol anar per, posteriorment, es puguin implementar accions 
que la gent demani. 
 
El Sr. Joan Farré pensava que era una idea motriu i posicionar-nos Palafrugell amb el 
nom de sostenibilitat. Li sembla una idea brillant.  
 
El Sr. Joan Vigas li contesta que la idea no va tant per aquí, de moment es conforma 
amb que els allotjaments turístics omplin aquell cap de setmana. Només aspiren a que 
de moment vingui poca gent però que cada cop vingui més gent i llavors repeteixin per 
visitar la destinació. També va bastant en la línia el tipus de turisme que volem i poder 
allargar la temporada. 
 
El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que si s’han de reunir amb l’ATP no queda gaire temps 
perquè en breu estaran molt enfeinats. 
 

4. Participació al Workshop Estocolm. Informe.  
 
El Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona ha organitzat un roadshow a les 
ciutats d’Oslo (Noruega) i Estocolm (Suècia) la passada setmana amb l’objectiu 
d’estimular aquests mercats de cara a la temporada turística 2022. 
 
Des de l’IPEP, i en coordinació amb l’ATP, es va decidir participar a l’acció dirigida al 
mercat suec, en el qual mai s’hi havia fet cap actuació de promoció fins al moment i 
que es considera un mercat d’interès pel fet que solen visitar-nos fora de la temporada 
alta i que compten amb un alt poder adquisitiu. 
 
L’actuació va consistir en una sessió de networking amb el següent format: 
 
Inicialment, cada empresa / destinació del territori que hi participava tenia la seva taula 
amb informació des d’on atendre i informar als convidats, que van ser un total de 25 
convocats entre agències de viatge i mitjans de comunicació. 
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Després d’una hora fent contactes amb els convidats, es va passar a una altra sala on 
es va fer una presentació general de la destinació Costa Brava. 
 
Seguidament es va fer un taller de còctels inspirats en la Costa Brava per tal de 
dinamitzar la sessió i es va concloure amb un sopar a peu dret durant el qual es va 
poder seguir fent xarxa. 
 
En aquesta acció promocional i comercial hi van participar catorze representants 
d’empreses i entitats turístiques gironines, a més del Patronat. Entre elles hi havia 
l’agència Corredor Mató, i com a destinació, a més de Palafrugell hi havia Calonge. 
 
La participació en aquesta actuació ens permet fer conèixer la nostra zona a agents i 
periodistes que la desconeixien, explicar què és l’ATP així com les altres empreses 
d’allotjament i serveis del municipi, i donar suport com a territori a les empreses 
municipals que hi puguin participar, en aquest cas Corredor Mató. 
 
Acabada l’acció, s’envia un correu de seguiment a totes les empreses participants, 
se’ls fa arribar la informació que es va acordar durant les breus entrevistes 
mantingudes i s’atenen possibles peticions d’informació o de col·laboració. 
 
D’altra banda, el fet de participar-hi ens permetrà rebre al nostre territori alguns 
d’aquests mitjans i agències perquè el coneguin en primera persona i posteriorment el 
puguin programar / publicar sobre aquest. 
 
El Sr. Joan Vigas demana al Sr. Marc Pîferrer si valora positivament la participació a 
aquesta jornada. 
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que a aquests esdeveniments s’hi ha d’anar. Valora molt 
bé aquest tipus de turisme perquè venen de fora de temporada. Llavors s’hi ha d’estar 
a sobre i fer molt networking. 
 

5. Actuacions de promoció del mercat diari. Informe . 
 
Durant aquest primer semestre del 2022, l’IPEP està duent a terme diverses 
campanyes de promoció del mercat diari: 
 
El Mercat a casa 
 
Creació de la campanya de promoció del servei a domicili “El Mercat a casa”. 
La junta de la recent creada Associació del Mercat diari de Palafrugell va sol·licitar a 
l’IPEP donar impuls al servei a domicili de les parades del mercat diari, que de forma 
independent, des de l’inici de la pandèmia ja l’oferien. En aquest cas, es tractava de fer 
una campanya de comunicació conjunta, creant una imatge gràfica i promovent-la. 
 
En aquesta campanya hi participen 25 parades. 
 
El funcionament del servei a domicili del mercat diari és senzill: les persones que ho 
desitgin poden fer les seves comandes via whatsapp o telèfon, a la parada concreta. 
Un cop feta, l’establiment en qüestió l’informarà del procediment per rebre la compra a 
casa. Si el client avisa que farà més comandes a d’altres parades, aquestes es poden 
posar d’acord per fer-les arribar en un sol trajecte. 
 
A nivell de comunicació s’ha editat el següent material i s’han dut a terme les següents 
accions: 
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• 2.000 díptics amb la informació de les parades i les condicions generals del servei. 
• 150 cartells per repartir a punts d’interès del municipi. 
• 25 distintius per a les parades que hi participen. 
• 2 lones publicitàries per penjar a l’entorn del mercat diari. 
• 106 banderoles repartides als fanals dels accessos al municipi. 
• Informació del servei a través de les xarxes socials i mitjans de l’IPEP, Mercat de 

Palafrugell, Visit Palafrugell i Ajuntament de Palafrugell. 
• Suports audiovisuals: pantalles entrades i pantalles del mercat diari. 
• Altres suports físics: 2x1 i mupis. 
• Notícia a TV Costa Brava, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. 
• Publicitat a la Revista de Palafrugell. 
• Publicitat a la Revista El Nou de l’Empordà, del mes de juny. 
 
Restauració artística de la Mola de peixos i escultures dels porxos del mercat diari 
 
Durant el mes d’abril, l’artista Enric Iglesias, el mateix que va crear el projecte artístic 
dels porxos del mercat diari, ha estat l’encarregat, conjuntament amb dos 
col·laboradors més, de fer la seva restauració, degut a que els objectes, escultures i 
pintures que formaven part de la intervenció estaven malmesos.  
 
Aquesta intervenció es va reinaugurar durant el Festival Flors i Violes 2022. 
 
Mural artístic a la façana superior dels porxos del mercat diari 
 
Des que es va iniciar la campanya de comunicació del mercat diari el 2018, un dels 
elements que quedava pendent d’aquesta era dotar d’imatge el mercat diari de la fruita 
i de la verdura, fet que era complicat, perquè es tracta de parades que munten i 
desmunten cada dia, que no disposen d’un espai fix. 
 
Per tant, ja no parlàvem de retolació personalitzada per a cada parada, sinó d’una 
retolació general del mercat que pogués indicar que el carrer és un espai més del 
mercat, com els edificis de la carn i del peix. 
 
Finalment, es va decidir fer un mural artístic que representés els valors de venir a 
comprar a mercat (proximitat, temporada, cura del producte, etc.). En aquest cas, 
aquest mural s’ha fet a la part superior de la façana dels porxos del mercat.  
La idea és fer un homenatge als productors i pagesos, mostrant, amb la il·lustració de 
l’artista palafrugellenca Anna Grimal, el procés des que es cultiva l’aliment fins que 
arriba a mercat i el comprem. 
En aquests moments només falta acabar detalls de la intervenció artística. 
 
Tasta el Mercat 
 
Una de les accions promocionals que s’havia acordat amb la junta del mercat diari era 
el Tasta el Mercat. Un esdeveniment que les dues darreres edicions havia estat un èxit 
de participació quant a parades (12 parades) i públic (gairebé 2.000 persones hi van 
assistir,a  la darrera edició de 2019), ja que s’havia emmarcat en el programa de 
Festes de Primavera. 
 
Hi havia una proposta de l’àrea de cultura sobre la taula, per poder fer aquest 
esdeveniment amb la col·laboració de l’Associació de Joves Birres Braves. D’aquesta 
manera, s’aconseguia un doble objectiu, promoure el producte del mercat diari i arribar 
a un públic que normalment no és client habitual del mercat diari, per tant, era 
l’oportunitat de donar a conèixer els productes i parades a aquest target interessant 
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per al present i futur del mercat diari (parlem de nois i noies d’edats entre 20 i 35 anys, 
que estudien i treballen i que comencen a independitzar-se de casa). 
 
La proposta va ser molt ben acollida per la junta, però alhora de traslladar la informació 
a la resta de parades del mercat diari, l’interès no va ser l’esperat. Només 5 parades 
estaven disposades a participar en aquest esdeveniment, la qual cosa complicava la 
seva organització i, per tant, va caure de la graella d’actuacions. 
 
Setmana Internacional dels Mercats. Campanya Estima el teu mercat 
 
Enguany, i per cinquè any consecutiu, la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província 
de Girona, grup creat per la Diputació de Girona que està format pels nou mercats 
diaris, col·labora en l’organització de la Setmana Internacional dels Mercats, del 16 al 
31 de maig. 
 
En aquesta edició, l’objectiu és donar protagonisme al producte, amb el lema “és de 
mercat, és bo” i dur a terme tot un seguit d’actuacions a l’entorn d’aquest tema. 
 
L’IPEP, en aquest cas, està treballant en l’organització d’una visita guiada pel mercat 
diari i tast de productes d’aquest, activitat que es duria a terme els dies 21 i 28 de maig 
al matí, i concursos a les xarxes socials del mercat diari, per incentivar al públic a fer 
alguna acció i, a canvi, premiar-los amb producte del mercat diari. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana quina demanda hi ha del servei a domicili. 
 
El Sr. Àlex Moral no ho sap exactament però comenta que a l’estiu funciona molt bé, 
sobretot amb la segona residència. Des de l’inici de la pandèmia que han començat a 
fer aquest servei però ara, des de l’IPEP, s’ha fet una imatge i s’ha promocionat. Al 
final d’estiu comentarà si ha funcionat. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si el servei només és a Palafrugell o també a platges.  
 
El Sr. Àlex Moral li explica que és un servei a Palafrugell però també a platges. També 
han tingut comandes de Begur, La Bisbal, Palamós, etc. Com que el client es posa 
d’acord amb la parada perquè és autogestió ja es posen d’acord amb el client. 
 
El Sr. Àlex Moral comenta, referent al tasta el mercat, que ha estat un any molt difícil i 
és un any que per motius diferents alguns operadors no volen col·laborar, per això al 
tasta el mercat no hi ha implicació. L’efecte aparcament encara es fa servir. Com a 
junta no poden obligar als que no participen. Com a junta creuen amb el tasta al 
mercat però no poden obligar a ningú. 
 
El Sr. Marc Piferrer creu que algunes decisions són efecte rebot del malestar dels 
operadors del mercat. 
 
 

6. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de P alafrugell i Clipper’s Live 
SL per a la celebració del Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell de 
l’any 2022. Informe.  

 
 
El Festival de Cap Roig es constitueix com un dels esdeveniments turístics i culturals 

més representatius que se celebren a Calella de Palafrugell durant l’estiu, i atesa la 

qualitat del seu programa i l’ampli ressò nacional que representa, l’Ajuntament de 
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Palafrugell i de l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP) 

col·laboraran en la seva organització als efectes de promocionar la imatge de Calella 

de Palafrugell i de tot el municipi de Palafrugell, i, alhora, ajudar a posicionar el festival 

com la millor proposta cultural de l’estiu al país. 

Clipper’s Live, SL organitza el Festival de Cap Roig i, per a aquest estiu de 2022, té 

previst els següents 19 concerts als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell: 

 

    22 de juliol SEBASTIÁN YATRA 

    23 de juliol CHRISTINA AGUILERA 

    24 de juliol STAY HOMAS 

    29 de juliol PABLO ALBORÁN 

    30 de juliol MIKI NUÑEZ 

    31 de juliol ELS PETS 

    1 d’agost TABURETE 

    2 d’agost RAPHAEL 

    3 d’agost ROSARIO 

    4 d’agost SERGIO DALMA 

    5 d’agost CAMILO 

    6 d’agost MIKA 

    7 d’agost XIULA 

    8 d’agost STING 

    9 d’agost DANI MARTIN 

    13 d’agost JOAN DAUSÀ 

    14 d’agost MORAT 

    15 d’agost RIGOBERTA BANDINI 

 
Ambdues institucions tenen la voluntat de cooperar i donar suport a entitats, 
associacions, persones físiques o jurídiques que facin tasques de promoció del 
municipi, com és el cas de Clipper’s Live, SL amb l’organització del Festival de Cap 
Roig. 
 
Objecte del conveni. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni la regulació de la concessió d’una subvenció 
directa en espècie per part de l’Ajuntament de Palafrugell i l’IPEP a Clipper’s Live SL, 
en la condició de beneficiari, per a la celebració del Festival de Cap de Roig l’estiu de 
2022, així com per coordinar la seva celebració amb les competències municipals en 
matèria de seguretat ciutadana; trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat; 
informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local; promoció de la 
cultura; i promoció de les activitats econòmiques i turístiques del municipi. 
 
Durada del conveni. 
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Aquest conveni tindrà una durada des de la seva signatura i fins a 30 d’octubre de 
2022, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes 
en aplicació de les seves previsions. No es preveuen pròrrogues. 
 
Compromisos de les parts. 
 

1.- Clipper’s Live SL, com a entitat organitzadora del festival, d’acord amb la vigent 

normativa aplicable, celebrarà el Festival de Cap Roig del 22 de juliol al 15 d’agost de 

2022, d’acord amb el programa referenciat anteriorment. 

2.- L’Ajuntament de Palafrugell es compromet a col·laborar i donar el suport necessari 

per a l’organització d’aquest festival de la forma següent (subvenció en espècie): 

a) Fer el servei de reg en els camps habilitats per a aparcament i vials 

d’accés, en funció del temps que faci, abans de cada concert. Es dotarà la 

zona dels contenidors d’escombraries que l’Àrea de Qualitat Urbana 

consideri més adient.  

b) Realitzar, a través de la Policia Local, la vigilància i control viari i 

d’espais públics del festival.  

c) Disposar del personal que consideri més adient segons el volum 

d’entrades venudes per a cada concert per donar informació i fer difusió del 

municipi dins el recinte del festival (previsió d’11 persones per concert). 

L’empresa promotora facilitarà l’accés d’aquest personal i coordinarà els 

aspectes funcionals per tal de garantir la coordinació del seu treball amb el 

personal propi de la promotora.  

d) Desbrossar els marges i accessos i el moviment de terres per habilitar 

l’aparcament de Cap Roig. 

e) Cedir un espai de 3.021 metres quadrats a l’aire lliure per guardar 

material. 

f) Fer la promoció del festival mitjançant la seva xarxa d’oficines de turisme 

i les diferents eines de comunicació que disposi en cada moment. 

 

3.- Les parts convenen que, per millorar la comunicació, organització i coordinació del 

festival, nomenaran un interlocutor únic per tal de mantenir un comunicació més fluïda 

i una millor coordinació entre institucions i empresa. 

4.- La part beneficiària accepta la subvenció en espècie des de la signatura d’aquest 
conveni.  
 
Termini i forma de justificació de la subvenció. 
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1.- El termini perquè Clipper’s Live SL justifiqui la subvenció en espècie atorgada serà 
el 30 de setembre de 2022. D’aquesta manera presentarà, davant el Registre General 
de l’Ajuntament, la següent documentació: 

� Memòria justificativa de l’activitat realitzada i dels resultats obtinguts. 

� Documentació relativa a la publicitat, d’acord amb el pacte sisè. 

2.- La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal d’atorgar una 

subvenció posterior. 

 

3.- Justiticada la subvenció per part Clipper’s Live SL, l’Ajuntament verificarà que hagi 

donat compliment a les obligacions de la subvenció en espècie atorgada i li 

comunicarà els costos definitius que ha tingut l’Ajuntament i l’IPEP, i que es 

considerarà l’import total d’aportació amb espècie per ambdues entitats a Clipper’s 

Live SL per a la celebració del Festival de Cap Roig de 2022. 

 
Publicitat de l’activitat subvencionada. 
 

1.- Clipper’s Live SL farà constar el nom de Calella de Palafrugell i els emblemes de 
l’Ajuntament de Palafrugell i de l’IPEP en totes les publicacions, opuscles, cartells i 
qualsevol altre mitjà que s’empri per fer la difusió i promoció del festival.  
 
Caldrà que, conclòs el festival, l’empresa faci un recull de tota la documentació en 
suport digital per a l’acreditació de l’obligació referenciada. 
 
2.- Alhora, Clipper’s Live SL també haurà d’afegir informació de la campanya 

Palafrugell+ als llibrets promocionals dels concerts. 

Caldrà que, conclòs el festival, l’empresa aporti un llibret promocional en suport digital 

per a l’acreditació de l’obligació referenciada. 

 
7. Concessió de Subvenció directa al Club Natació R adikal Swim, per 
organitzar la competició Radikal Ocean 52 Calella –  Illes Formigues - Llafranc 
2022, els dies 8 i 9 d’octubre. Aprovació . 

 
Relació de fets 
 
Vist l’informe emès per la cap d’Àrea de Promoció Econòmica, en el qual es posa de 
manifest que concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la 
concessió directa d’una subvenció a l’entitat Club Natació Radikal Swim, per tal de 
realitzar el projecte / activitat Radikal Ocean 52 Calella – Illes Formigues - Llafranc 
2022 : 
 
Vist que la subvenció està prevista nominativament en el Pressupost de l’any 2022 a 
l’aplicació pressupostària següent: 
 

Descripció  Aplicació  Import 
Aportació Radikal Swim 32.4300.48902 2.800,00€ 
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Vist que en el citat informe es constata que l’entitat no té pendent de justificació cap 
altra subvenció atorgada anteriorment per l’Ajuntament que es trobi fora del termini de 
justificació. 
 
Vista l’existència de la corresponent consignació a l’aplicació pressupostària 
32.4300.48902  del vigent Pressupost de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 
 
La legislació aplicable és la següent: 
 
- Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). 
- 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). 
- 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). 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 
- Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
- Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques (LPACAP). 
- Llei estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC). 
- 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 legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
- Bases d’execució del Pressupost de la Corporació de 2022. 
- Pla estratègic de subvencions de la Corporació de 2022. 
- Resta de legislació concordant. 
 
És competent per a la concessió de subvencions la Junta de Govern, d’acord amb la 
base 8 de les “Bases generals reguladores de la concessió i justificació de 
subvencions municipals de l’any 2022”. 
 
Acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament de la següent subvenció nominativa: 
 
ENTITAT:   Club Natació Radikal Swim 
OBJECTE:  Desenvolupament Pla d’actuació 
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:  2.800,00€ 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA:   2.800,00€ 
IMPORT A JUSTIFICAR:  71.000,00€ 
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT:  3,94% 
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 1 de desembre de 2022 
BESTRETA:  0,00€ 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:  32.4300.48902 
 
Segon .- Autoritzar I disposar la despesa a favor de la persona beneficiària a càrrec de 
la citada aplicació pressupostaria i per l’import referenciat. 
 
Tercer .- Aprovar les condicions a què queda subjecta aquesta subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 
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Primera.- Obligacions formals i de justificació de la subvenció 

 

1.- L’entitat beneficiària està obligada al compliment, entre d’altres, de les obligacions 
especificades a l’article 14 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS):  
 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
b) Justificar davant l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si s'escau, el 
compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la 
subvenció.  
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan 
concedent o l'entitat col·laboradora, si s'escau, i qualsevol altra de comprovació 
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en 
l'exercici de les actuacions anteriors.  
d) Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres 
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats 
subvencionades. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui 
i, en tot cas, abans de la justificació del 'aplicació donada als fons percebuts.  
e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió que està 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social, en la forma que es determini per reglament, i sense perjudici 
del que estableix la disposició addicional divuitena de la Llei 30/1992, de 26de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i els 
registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les 
subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de 
comprovació i control.  
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control.  
h) Adoptar les mesures de difusió que conté l'apartat 4 de l'article 18 de la 
citada Llei.  
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu 
l'article 37 de la citada Llei. 

 
Al marge de les obligacions que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, la persona beneficiària de la subvenció també 

queda obligada a: 

 

j) Estar inscrita al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de 
Palafrugell. 
k) Estar al  corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, l'Agència 
Tributària i la  Seguretat Social. 
l) Disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil en els termes que 
marca el Decret 333/2002, de 19 de novembre. 
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m)  En tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada per 
l’actuació subvencionada hi constarà la llegenda: "Amb el suport de 
l'Ajuntament de Palafrugell". En cas d’incompliment per part de la persona 
beneficiària, caldrà atenir-se a l’article 31.3 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). 
n) D’acord amb l’article 31 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS), es consideren despeses subvencionables 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat 
subvencionada d’acord amb allò que estableixen les respectives bases 
reguladores de la subvenció, resultin estrictament necessàries i es realitzin en 
el termini fixat en aquest acord. En cap cas el cost de l’adquisició de les 
despeses subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat. 
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin 
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o 
generals es poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement 
correspongui, d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, 
amb un màxim del 13% sobre les despeses directes justificades.  
En cap cas seran despeses subvencionables: els interessos deutors dels 
comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; 
les despeses de procediments judicials; els tributs; i les despeses d’inversió. 
o) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu (dins 
del termini indicat a l’acord primer) de les despeses realitzades i ingressos 
obtinguts imputables a l’activitat o projecte subvencionat, d’acord amb el model 
normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i que estarà integrat per:  
a. La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel 
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació. 
b. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o 
projecte amb identificació de l’import i la seva procedència. 
c. La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les 
factures o documents originals que acreditin aquestes despeses. 
d. Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de 
nòmines confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb 
els butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat social (RLC i RNT) 
e. En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, caldrà 
presentar, també les factures o documents originals que acreditin aquestes 
despeses. Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits 
establerts pel RD 1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les 
obligacions de facturació 
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es 
deixi constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants 
de la subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat. 
p) En cas que no es justifiqui l’import estipulat, es revocarà el seu import en la 
part no justificada, d’acord amb el percentatge de finançament establert. 
En cas que del compte justificatiu es derivés que, amb l’aportació de 

l’Ajuntament, s’aconseguís un superàvit econòmic, es procediria a reduir 

l’aportació municipal fins obtenir una situació d’equilibri econòmic.  

q) La no justificació d’aquesta subvenció comporta la impossibilitat legal 
d’atorgar una subvenció posterior. 

 

2.- L’incompliment de les obligacions originarà responsabilitats que en cada cas 
corresponguin, a banda de la incoació de l’expedient de reintegrament de la 
subvenció. 
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3.- El període d’execució de l’actuació subvencionada abastarà l’any de la 

convocatòria.  

 

Segona.- Pagament. 

 
1.- En el supòsit que s’hagi atorgat una bestreta, l’Ajuntament, d’acord amb les 

disponibilitats de tresoreria, procedirà al pagament a la beneficiària en el termini d’1 

mes, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord de concessió. La resta de 

subvenció s’abonarà després que aquella hagi presentat la justificació de la subvenció 

en el Registre General de l’Ajuntament i aquest hi hagi donat la seva conformitat. 

 

2.- En el cas que no s’hagi atorgat una bestreta, la subvenció s’abonarà, d’acord amb 

les disponibilitats de tresoreria, després que la beneficiària hagi presentat la justificació 

de la subvenció en el Registre General de l’Ajuntament i aquest hi hagi donat la seva 

conformitat. 

 

3.- La beneficiària, per rebre l’import de la bestreta o de la subvenció, ha d’estar al 

corrent de les obligacions amb Hisenda, la Seguretat Social i l’Ajuntament de 

Palafrugell. 

 

Tercera.- Règim de garanties. 

 
No serà exigible la prestació de garantia per part de l’entitat beneficiària, atès que no 
s’observa cap risc per a què incompleixi les obligacions assumides amb l’atorgament 
de la subvenció. 
Quarta.- Compatibilitat amb altres subvencions. 

 
La subvenció atorgada per l’Ajuntament serà compatible amb altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’Administracions 
públiques, o ens públics o privats, nacionals, estatals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals, sempre que no se superi el cost de les activitats 
subvencionades, sens perjudici del que pogués establir la normativa reguladora de les 
citades subvencions o ajuts. 
 

Cinquena.- Protecció de dades. 

 
Ambdues parts es comprometen a complir, en els termes que siguin d'aplicació, el que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
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Sisena.- Responsabilitat enfront a tercers.  

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront a tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades de l’atorgament de la subvenció, correspon a la part beneficiària 
com a executora material de l’actuació subvencionada.  
 
Setena.- Principis ètics i regles de conducta.  

 
La beneficiària d’aquesta subvenció està obligada a adequar la seva activitat als 
principis ètics i les regles de conducta establerts a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, els 
següents: 
 
a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets 
estatutaris. 
c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 
d) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i 
arbitrarietat en la presa de decisions. 
e) La rendició de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans 
que dirigeix. 
f) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota la seva responsabilitat 
i el compliment dels drets dels usuaris. 
g) La bona fe. 
h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de la seva competència quan 
concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei. 
i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de 
l’exercici del seus càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que hi siguin aplicables, 
d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
L’incompliment dels principis i regles anteriors comportarà l’aplicació del règim 
sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del 
caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
Quart .- Fer constar que es considerarà que la part beneficiària accepta tàcitament la 
subvenció si, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, no manifesta la seva oposició davant el Registre General de 
l’Ajuntament.  
 
Cinquè.-  Notificar aquest acord a les persones interessades i donar-ne publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i a la Seu electrònica. 
En cas de ser imports superiors a 3.000,00 euros, ordenar la seva publicació en el 
BOP de Girona.  
 
Sisè .- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Intervenció. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
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8. Conveni de col·laboració entre l’Institut de Pro moció Econòmica de 
Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà per l’encàrrec de gestió a 
fi d’implantar el servei del Punt de Feina per mill orar l’ocupació i la 
dinamització econòmica a Palafrugell per al 2022. A provació.  

 
Relació de fets 
 
Vist el “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i 
el Consell Comarcal del Baix Empordà per l’encàrrec de gestió a fi d’implantar el servei 
del Punt de Feina per millorar l’ocupació i la dinamització econòmica a Palafrugell per 
al 2022”, el qual consta a l’expedient. 
 
Vist que l’objecte del conveni de col·laboració és implantar el servei de Punt de la 
Feina per millorar l’ocupació i la dinamització econòmica a Palafrugell.  
 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració, emesa per la Cap de l’Àrea 
de l’Institut de Promoció Econòmica, de data 30 de març.  
 
Vist que el conveni de col·laboració preveu una despesa municipal de 7.500 euros, els 
quals s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 32.4310.22702 de 
Foment de la Formació i l’Ocupació del vigent Pressupost de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell.  
 
Vist que el Ple de l'Ajuntament en data 29 de juliol del 2009, va atorgar a l'IPEP plena 
autonomia, capacitat d'obrar i el va facultar per celebrar convenis amb persones 
públiques o privades.  
 
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 “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà per l’encàrrec de gestió a fi 
d’implantar el servei del Punt de Feina per millorar l’ocupació i la dinamització 
econòmica a Palafrugell per al 2022”, amb vigència, sens perjudici de les seves 
pròrrogues, del 15 d’abril fins al 31 de desembre.  
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni de col·laboració per un 
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import de 7.500 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 32.4310.22702 de 
Foment de la Formació i l’Ocupació del vigent Pressupost de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell.  
 
Tercer. Facultar el senyor president de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.  
 per a la formalització del conveni de col·laboració. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà.  
 
Cinquè. 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) 
 

 
9. Adhesió al conveni de col·laboració entre el Ser vei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i la Diputació de Girona per a la gestió del Sistema d’Intermediació 
Laboral (SIL). Aprovació  
 

Relació de fets 
 
Vist el “Conveni marc de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 
la Diputació de Girona per a la gestió del Sistema d'Intermediació Laboral”, el qual 
consta a l’expedient. 
 
Vist que l’objecte del conveni de col·laboració és proporcionar l’accés al Sistema 
d’Intermediació Laboral (SIL) a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE).  
 
Vista la memòria justificativa per l’adhesió al conveni de col·laboració, emesa per la 
cap de l’Àrea de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, de data 29 d’abril de 
2022.  
 
Vist que l’adhesió al 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, 
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 
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govern; la resta de l'ordenament jurídic administratiu i públic; i resta de legislació 
concordant. 
 
Acords 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’IPEP al  “Conveni marc de col·laboració entre el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya i la Diputació de Girona per a la gestió del Sistema 
d'Intermediació Laboral”, amb vigència d’un any a partir de la signatura, prorrogable 
automàticament fins a un màxim de quatre anys.  
 
Segon. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
Tercer. Publicar la informació d’aquesta adhesió al 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) 
 

 
10. Sol·licitud de la subvenció en règim de concurr ència competitiva 
contemplada a l’Ordre EMT/221/2021, de 25 de novemb re, d’aprovació de les 
bases per a la concessió de la subvenció, Programa Emprèn Cat. Ratificació.  
 

Vista la resolució EMT/1015/2022 de 6 d’abril per la qual es fa pública la convocatòria 
2022 de subvencions per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria, Programa Emprèn 
Cat (ref. BDNS 620092). 
 
Atesa l’Ordre EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s’aproven les bases que 
regulen la concessió de subvencions públiques per a l’impuls i el suport de 
l’emprenedoria, Programa Emprèn Cat (DOGC núm. 8554, de 30.11.2021),  
 
Atès que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant aquesta convocatòria, subvenciona els ens locals per al finançament 
d’accions d’acompanyament i foment a l’emprenedoria i la creació d’empreses, 
subvencionant el 100% del cost de l’actuació, podent optar a un màxim de 60.000,00€. 
 
Atesa la resolució de la presidència núm. 003RP/2022 de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell amb data 25 d’abril de 2022 on es resolia l’aprovació de la 
sol·licitud de la subvenció en règim de concurrència competitiva contemplada a l’Ordre 
EMT/221/2021, de 25 de novembre, d’aprovació de les bases per a la concessió de la 
subvenció, Programa Emprèn Cat per les actuacions iniciades des de l’1 de febrer de 
2022 i fins al 31 de desembre de 2023 així com la disposició del crèdit suficient per 
portar a terme les actuacions. 
 
Acords 
 
Primer. Ratificar la Resolució de la Presidència número 003RP/2022 on s’aprova la 
sol·licitud de subvenció del programa Emprèn Cat. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
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11. Preus públics. Aprovació.  
 
INTRODUCCIÓ. 
 
Aquest informe respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que 
estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic tota 
proposta d'establiment o modificació de tarifes (Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA. 
 
Atès que el Festival Flors i Violes és un dels esdeveniments amb més èxit de públic i 
ressò mediàtic del municipi de Palafrugell i que compta amb un pressupost cobert 
íntegrament per l’administració pública, enguany s’ha cregut convenient cercar 
empreses privades que puguin tenir un interès a publicitar-se en el marc del Festival, 
tenint en compte l’abast de públic del Flors i Violes, i poder així augmentar els 
ingressos d’aquest esdeveniment. El patrocini que es proposa és un preu únic que 
inclouria la publicitat de la marca en qüestió, a través de la inserció del seu logotip a tot 
el material editat pel Festival, així com als mitjans de comunicació propis i externs on 
aparegui la publicitat del Festival. 
 
El preu d’aquest patrocini proposat és el següent: 
 

Entrades Preu públic  
Patrocini Flors i Violes  2.000 € 

         IVA a part  
 
VALORACIÓ ECONÒMICA. 
 
A partir de les previsions pressupostàries contemplades en el pressupost 2022 de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s’obté la previsió de les despeses i 
ingressos derivats de l’organització del Festival Flors i Violes. Aquest càlcul es realitza 
amb la imputació a l’activitat dels ingressos directes més una part de l’aportació que 
realitza l’Ajuntament a la globalitat d’activitats de l’IPEP. 
 

Partida Previsions inicials 
Despeses activitats Flors i Violes 83.361,25 
Ingressos patrocinis Flors i Violes 9.420,00 

 
Cal observar que la recaptació prevista pels preus públics dels patrocinis no cobreixen 
el cost dels serveis prestats. Per tant el dèficit de l’activitat, serà assumit des de la 
consignació pressupostària prevista a la següent aplicació del pressupost: 
32.4300.22610 Despeses activitats Flors i Violes. Aquesta possibilitat està 
contemplada en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i es justifica 
per raons de caràcter econòmic i social com la dinamització del teixit empresarial de la 
vila, concretament del sector comercial i de la restauració. 
 
ACORD.  
 
Primer. Aprovar el preu públic de 2.000,00 € per als patrocinis del Festival Flors i 
Violes. 

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

El Sr. Xavier Gómez demana quants comerciants tenim a Palafrugell i proposa 
convocar-los a l’espai de Cap Roig per donar les gràcies però per altra banda que 
vinguin a escoltar a un coach per motivar-los. Es donarà a conèixer a Cap Roig i 
escoltaran a alguna persona que els motivi. 

El Sr. Marc Piferrer demana com està el tema de les boies i si l’Ajuntament ha rebut 
l’informe de la Generalitat 

El Sr. Joan Vigas comenta que està convocada una junta extraordinària per aquest 
tema i l’Ajuntament ha rebut els criteris de costes. 

El Sr. Xavier Gómez afegeix, sobre l’entrega a domicili del mercat, que és una bona 
opció per les empreses del municipi oferir fruita tallada del mercat als treballadors. 

El Sr. Àlex Moral comenta que s’hauria d’insistir que els envasos haurien de ser 
ecològics, sobretot al mercat del diumenge que utilitzen molt de plàstic. 

El Sr. Joan Farré demana si està resolt el tema de manca de personal per la 
hosteleria. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que no paren d’entrar ofertes i que és un problema molt 
greu. 

El Sr. Xavier Gómez comenta que tots els sectors estan igual. 

El Sr. Enric Gimeno comenta la falta d’examinadors i les persones que es volen treure 
el carnet d’autocar no poden fer-ho. També les condicions laborals a nivell d’horari no 
interessen, la gent prefereix cobrar menys i no tenir aquest tipus d’horaris. 

S’aixeca la sessió quan són les 20.20h. 


