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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 
14 DE JUNY DE 2022 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Marc Piferrer 

Sr. Joan Farré 

Sr. Alfons Rius 

Sr. David Font 

Sr. David Sanchez 

Sr. Enric Cruz 

Sr. Xavier Gómez 

Sra. Margarida Matas 

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 14 de juny 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 Ramón Sepúlveda excusa la seva assistència. 
 

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

1. Lectura de l’acta de la junta extraordinària del  mes de maig. Aprovació.  
 

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

2. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
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S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 

3. Presentació dels projectes de la Fundació Impuls a. Glòria Pujol. Informe.  
 

La Sra. Glòria Pujol ens fa una breu presentació de la Fundació. 
 

4. 55a Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugel l. Informe.  
 
Enguany, en la seva cinquanta-cinquena edició, a La Cantada s'hi tornarà a respirar 
normalitat, després de 2 anys en els quals hem hagut d'adaptar esdeveniments i 
aquest n'ha estat un, el 2020 en plena pandèmia no es va poder realitzar i el 2021 es 
va fer amb aforament limitat al 50% i seguint les pautes marcades per les autoritats 
sanitàries. 
  
Per tant, estem contents de poder tornar a organitzar La Cantada amb tot el seu 
esplendor. 
  
Tornen les pantalles gegants a les platges del Port Pelegrí, del Canadell, de Llafranc i 
Palafrugell. El mercat d'artesans al passeig del Canadell i al C. Francesc Estrabau 
tornaran a celebrar-se així com els concerts de prop a diferents locals de Calella. 
També el servei gratuït de bus entre Palafrugell i Calella. 
  
Enguany la cinquanta cinquena cantada d’havaneres de Calella coincideix amb el 
noranta cinc aniversari de Josep Bastons, fundador del grup Peix Fregit i autor de més 
de cent composicions en l’àmbit de les havaneres i la cançó de taverna. 
 
Certament, hem considerat que és mereixedor d’un reconeixement per la seva tasca 
musical i aportació a aquest gènere popular. Per aquest motiu els grups participants 
interpretaran algunes de les seves havaneres més conegudes com Mariner de terra 
endins, Tamariu o el Vell veler. 
 
Els grups que hi prendran part són: 

˗ Port bo: Continuadors dels llegendaris cantaires de Calella iniciadors de la 
cantada el 1967. En el transcurs dels anys han mantingut l’estil  i incrementat el 
prestigi. 

˗ Arjau: Commemoren el 25 aniversari d’una trajectòria marcada per la qualitat 
interpretativa i musical. 

˗ Neus Mar: Cantant i compositora palafrugellenca que sempre proposa noves i 
originals aportacions acompanyada d’un magnífic grup de músics. 

˗ Peix fregit: Creat el 1974 per Josep Bastons manté l’essència del seu fundador 
amb un escollit repertori antillà i català. 

  
Enguany, el cartell ha estat creat per l'artista Hermínia Esteva, la qual ha intentat 
plasmar l’essència de l’havanera i dels seus orígens. 
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5. Tramitació de l’expedient crèdit extraordinari  a càrrec de romanent de 
tresoreria en execució del Pla Econòmic de mesures extraordinàries a 
implementar per pal·liar efectes de la crisi econòm ica. Informe.  

 
Detall de la incorporació dels crèdits extraordinaris: 
 
1.- Subvencions per a inversió campanya Locals en V ida 
Creació de subvencions de fins a 5.000 euros (a determinar a la convocatòria) per a 
activitats econòmiques que vulguin instal·lar-se als locals buits, situats en planta baixa 
als carrers comercials del centre de Palafrugell, per tal d’eliminar el discontinu 
comercial existent. Aquests ajuts, que es concediran a través d’una concurrència 
competitiva en una convocatòria de subvencions de l’ajuntament de Palafrugell, 
suposaran un instrument de finançament a fons perdut per a persones, empreses o 
entitats que tinguin un projecte empresarial i necessitin un local per dur-lo a terme. Els 
projectes hauran de contribuir al desenvolupament socioeconòmic de l’entorn on 
s’ubicaran i hauran d’emmarcar-se en algun d’aquests tres objectius:  

• mantenir o fer créixer una activitat empresarial ja existent 
• traslladar una activitat econòmica de planta pis a planta baixa  
• impulsar una iniciativa de nova creació (emprenedoria). 
 

Les subvencions incorporaran la possibilitat de costejar despeses de rehabilitació de 
locals (obres menors), adquisició de maquinària o d’altres béns d’equip i compra 
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d’estocs, per un valor de fins a un 50% del cost total del projecte fins a un màxim de 
5.000 euros. 
 
2.- Subvencions per a despesa corrent campanya Loca ls en Vida 
En segon lloc s’oferiran ajuts de fins a 2.500 euros, per a activitats econòmiques que 
vulguin instal·lar-se als locals buits, situats en planta baixa als carrers comercials del 
centre de Palafrugell, per tal d’eliminar el discontinu comercial existent. Quan es tracti 
d’una operació de compravenda o un arrendament l’empresa, entitat o persona 
autònoma que accedeixi a un local podrà sol·licitar aquesta subvenció, que ajudarà a 
cobrir despeses d’inici de l’activitat (no inversió), per un valors de fins a un 80% del 
cost total del projecte. Per tal de difondre aquests ajuts i que arribin al col·lectiu 
adequat es buscarà la col·laboració de portals immobiliaris i d’operadors del sector. 
Les despeses subvencionables serien les següents: 

A. Nòmina i seguretat social del personal que executi el projecte. 
B. Arrendament de bens mobles/immobles vinculats al projecte. 
C. Subministraments (llum, aigua, gas...) 
D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria, connexió a internet...) 
E. Adquisició de material fungible d’oficina (paper, impresos, 
fotocòpies...) 
F. Assegurances 
G. Material tècnic o de producció fungible 
H. Serveis realitzats per altres empreses 
I. Dietes de personal 
J. Ajuts al transport per a persones beneficiàries 
K. Publicitat (material realitzat per a la difusió del projecte) 
L. Beques per a persones amb dificultats econòmiques destinatàries del 
projecte 
M. Altres despeses no incloses en els apartats anteriors (inclou 
amortitzacions). 
 

3.- Subvencions per pal·liar les pèrdues en el sect or del taxi en situació de 
pandèmia Covid19 
Es proposarà a la Junta de Govern Local que aprovi una nova convocatòria de 
subvencions destinades específicament al sector del taxi, ja que es vol donar suport a 
un dels sectors que més negativament ha afectat les restriccions de mobilitat, i que ha 
vist greument afectat el desenvolupament de la seva activitat durant la pandèmia de la 
Covid19.  
 
4.- Subvencions per a despesa corrent de base tecno lògica 
L’Institut de Promoció Econòmica aposta per ajudar a les empreses de Palafrugell per 
tal que s’adaptin a les noves transformacions de l’economia, a que tots els sectors 
s’acabin de reactivar i, en el desenvolupament local en general. Per això es vol 
subvencionar tant als comerços com a les activitats econòmiques en general a 
subvencionar despeses corrents de base tecnològica, concretament: 

- Manteniment de botiga online a través d’una plataforma de pagament 
- Assessoraments i formació diversa en temes tecnològics  
- Gestió de les xarxes socials del negoci 
- Lloguer de llicències de software 

Aquestes despeses subvencionables i els imports s’acabaran de definir a la 
convocatòria. 
 
5.- Cens de l’activitat comercial a Palafrugell 
L’Institut de Promoció Econòmica té previst, tal com ja es contempla en el pla 
d’accions comercials, de fer un cens comercial, per tal de tenir ubicats els locals buits i 
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tractar la informació i informes que se’n desprenguin per establir estratègies de treball 
tant per a l’ocupació dels locals, com per el desenvolupament comercial en general.  
 
6.- Embelliment carrers comercials 
Tal com indica el pla d’accions comercial cal un embelliment de la zona centre pel que 
fa als carrers comercials. Un cop vist l’èxit dels carrers que han posat decoració, 
especialment, amb flors pel Flors i Violes, es vol fer una inversió amb testos florits per 
als comerços de la zona centre. 
 
7.- Vinils Locals amb Vida 
Seguint amb la campanya Locals amb Vida, es vol senyalitzar i embellir els locals buits 
per tal de millorar-ne la seva aparença i captar l’atenció de possibles llogaters. Ens 
centrarien en millorar la imatge pel que es podria pensar en un vinil més tradicional 
amb fotos antigues de comerços, d’espais emblemàtics, d’atractius turístics, etc. o per 
altra banda, retolar-lo amb la informació sobre tipologia de negoci i/o característiques 
del local. 
 
8.- Web Palafrugell industrial 
Amb la incorporació de la nova Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, per al 
desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica, es vol actualitzar el web 
www.palafrugellindustrial.cat per tal de ser més atractiu a l’hora d’atraure possibles 
inversors. 
 
9.- Tòtems polígon 
Seguint amb les actuacions destinades als polígons es vol dotar d’una senyalització en 
format tòtem identificatiu, a l’entrada de cada un dels polígons. 
 
10.- Fundes per les tanques de Flors i Violes i IPE P 
Per tal de millorar la imatge dels esdeveniments que s’estan duent a terme des de 
l’IPEP es vol adquirir unes fundes retolades per a cobrir les tanques que s’utilitzen per 
delimitar els espais. 
 
11.- Adquisició de les lletres de Flors i Violes en  gran format 
Amb l’adquisició d’aquestes lletres es podrà dotar al Flors i Violes d’un recurs molt 
efectiu a l’hora d’atraure visitants perquè es podrà utilitzar en format photocall.  
 
12.- Comptador de persones mercat i plaça Nova 
El mercat de Palafrugell, entès com un dels motors econòmics del municipi, necessita 
tenir dades objectives per tal d’establir estratègies a l’hora de definir quines actuacions 
s’hi han de desenvolupar. Amb aquest comptador de persones podrem saber quantes i 
quina tipologia de gent tenim com a usuari del mercat i, cap a on hem de dirigir els 
esforços per tal de dinamitzar-lo. 
 
13.- Adquisició pantalles gegants led 
Les pantalles gegants que actualment es troben a les entrades del municipi estan 
totalment obsoletes. Es volen actualitzar per continuar informant de les activitats del 
municipi amb més efectivitat, així com millorar-ne l’estalvi energètic. 
 
14.- Mobiliari nova seu 
L’IPEP està pendent de traslladar les seves dependències al C. Tarongeta. Per tot 
això, cal fer una inversió en mobiliari que permeti que el personal treballi amb les 
condicions adequades i poder atendre els usuaris de manera òptima.  
 
15.- Enllumenat de Nadal 
El municipi de Palafrugell compta amb un parc d’enllumenat de Nadal obsolet. 
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És voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell promoure el desenvolupament econòmic del 
municipi, entre altres accions la dinamització del teixit comercial de la vila. La 
dinamització comercial persegueix fer poble i per tant es considera d’interès públic i 
d’interès estratègic en les polítiques municipals de promoció econòmica. 
  

L’Ajuntament de Palafrugell cada any, guarneix els principals eixos comercials de 
Palafrugell amb enllumenat de Nadal per crear ambient durant les festes de Nadal. 
L’enllumenat de Nadal ajuda a dinamitzar les activitats comercials i de serveis en la 
campanya comercials més forta de l’any. 
  

Des de 2011, quan es va substituir l’enllumenat de 13 carrers del centre de la vila, no 
s’ha fet cap renovació important, a part de la de reemplaçar ornaments fosos. 
  

L’any 2017 es va fer una actualització a través d’un contracte menor d’arrendament, 
per tal que alguns carrers renovessin la seva il·luminació, ja deteriorada. 
  

L’any 2018 es va fer un contracte de subministrament d’enllumenat de Nadal per a 4 
carrers del municipi, 2 que comptaven amb enllumenat de lloguer des de feia 2 anys 2 
altres carrers que estava en mal estat. 
  

Enguany, es proposa la renovació de tot el parc d’enllumenat de Nadal al centre de la 
vila, prioritzant els eixos comercials, per tal d’adequar-lo als nous avenços, cada cop 
més eficients, com la tecnologia LED, que permet una major durabilitat, resistència, 
menor manteniment, reducció de consum energètic i emissions de CO2 en un 80% i a 
una nova estètica. 
 
El Sr. Alfons Rius demana si, pel comerç on line, se subvenciona el transport. 
 
La Sra. Sílvia Beleña respon que el transport va a càrrec del client, si així ho prefereix 
el comerç. Se subvenciona la plataforma de comerç on line. 
 
El Sr. Àlex Moral demana si com a associació es poden adherir a la subvenció per un 
market place. 
 
La Sra. Sílvia Beleña respon que com a operador sí, que cada operador hauria de 
demanar la subvenció, no com associació. 
 
El Sr. Alfons Rius demana si per Oohxigen també hi haurà subvenció pel market place. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que la subvenció serà per a qualsevol tipus d’empresa 
que ofereixi la venda on line. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si tenim els imports de cada una d’aquestes accions. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li comenta que estan pendents de decidir els imports i que hi 
estan treballant. 
 
La Sra. Margarida Matas demana si les ajudes només serà per a comerços físics que 
tinguin botiga on line. És a dir que no es podran beneficiar les empreses que només 
tinguin venda on line, sense botiga física. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li comenta que sí, un requisit és tenir botiga física. 
 
La Sra. Margarida Matas comenta que algunes de les ajudes s’han plantejat per 
pal·liar els efectes de la COVID. Sembla ser que serà un estiu bo, les empreses ja 
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s’estan refent, estem a l’estiu de l’any 2022 i demana si te algun sentit seguir donant 
ajudes sota el paraigües de la COVID. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que, de totes les ajudes, la única que està directament 
relacionada amb la COVID és la del taxi, que en el seu moment no es van poder acollir 
a cap de les ajudes publicades i van quedar fora. 
 
La Sra. Margarida Matas demana si als establiments que se’ls ajuda també entrarà el 
canvi de lloc, que no passi que hi ha empreses que tanquen d’un lloc per marxar a un 
altre. I que no facin el “tot s’hi val”, és a dir evitar que la gent obri i tanqui i s’aprofiti 
dels diners públics. 
 

La Sra. Sílvia Beleña li explica que s’estan perfilant les bases i es marcaran quins son 
aquests carrers per evitar també que la gent canviï de lloc i deixi locals tancats. Però la 
idea és per empreses que estan a un primer pis passin a planta baixa. També es 
controla que han de tenir un mínim de temps obert el negoci, que tinguin un pla 
d’empresa. 

El Sr. David Sánchez demana si les ajudes es poden acumular. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que sí però que encara no està definit. El que sí que 
serà segur que serà amb un import màxim, sumant totes els ajudes que se sol·licitin. 

El Sr. Alfons Rius demana si les fundes de les tanques que hi ha previst fer, si es 
poden fer genèriques, per exemple, per aprofitar-les per altres esdeveniments com les 
festes de primavera. També demana qui hi anirà a l’actual seu de l’IPEP quan marxen. 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que farem dues fundes, una específica de flors i violes i 
la resta genèrica per altres esdeveniments. També explica que ella no sap qui anirà a 
Can Rosés un cop es traslladi l’IPEP. 

El Sr. Joan Farré demana si el cens d’empreses també s’aprofitarà per saber temes 
laborals com, per exemple, quantes persones hi ha lligades a cada comerç. 

La Sra. Sílvia Beleña li explica que moltes de les dades no es poden tractar ni publicar. 
Hem de veure de les empreses contactades quines són les dades de les que podem 
disposar. 

El Sr. Joan Farré vol felicitar pel mural que l’Anna Grimal ha fet a l’edifici del mercat del 
peix. 

El Sr. Joan Vigas li explica que segons l’edifici haurà d’anar a una àrea o una altra. 

 

 

 
 

6. Conveni de col·laboració entre l’Institut de Pro moció Econòmica de 
Palafrugell i Sarfa SL per a la millora i ampliació  de les connexions del 
servei de transport regular amb els nuclis de Calel la, Llafranc i Tamariu 
(itineraris 6 i 7). Aprovació.  

 
Relació de fets 
 
Vist el “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i 
Sarfa SL per a la millora i l’ampliació de les connexions del servei de transport regular 
amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu (itinerari 6 i 7)”, el qual consta a 
l’expedient 32/2022. 
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Vist que l’objecte del conveni de col·laboració és la regulació de la millora i ampliació 
de les connexions del servei de transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i 
Tamariu entre l’Ipep i Sarfa SL. 
 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració, emesa pel/per la Cap de 
l’Àrea de l’Ipep, de data 13/05/2022. 
 
Vist que el conveni de col·laboració preveu una despesa municipal de màxim 6.000 
euros, els quals s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
núm.32.4300.48903 del vigent Pressupost de l’Ipep. 
 
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 
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 Sarfa SL per a la millora i ampliació de les connexions del servei de 
transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu (itineraris 6 i 7)”, amb 
vigència del 15 de juny fins al 15 d’octubre. 
 
Segon.-Autoritzar i disposar la despesa derivada del conveni de col·laboració per un 
import de 6.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 32.4300.48903 del 
vigent Pressupost de l’Ipep.  
 
Tercer.-Facultar el senyor alcalde per a la formalització del conveni de col·laboració. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a la intervenció municipal. 
 
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) 
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7. Adjudicació del contracte mixt de subministramen ts i serveis per la 

sonorització, il·luminació i visualització per la c antada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell 2022. Aprovació  

 
Relació de fets 
 
I. En data 5 de maig de 2022, la Junta de Govern de l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local de Palafrugell, en sessió extraordinària, va aprovar l’expedient 
número 7/2022, del contracte mixt de subministraments i serveis per la sonorització, 
il·luminació i visualització per la cantada d’havaneres 2022, juntament amb els plecs 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, amb un 
multicriteri d’adjudicació i un preu de licitació de 59.165,55€ (preu base de 48.897,15€ 
més 10.268,40€ del 21% d’IVA), a licitar per mitjà de procediment obert simplificat 
abreujat. 
 
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al perfil del 
contractant en data 9 de maig de 2022, presentant-se únicament l’empresa BTM 
SOUND SL amb NIF B17571175 
 
III. En data 26 de maig de 2022, la unitat tècnica d’auxili es va reunir per realitzar 
l’obertura del sobre únic, que conté la documentació administrativa i a l’oferta 
econòmica i altres criteris avaluables automàticament.  
 
Aplicades les credencials per part dels membres custodis, es va procedir a 
descarregar la documentació presentada per BTM SOUND SL, corresponent al DEUC 
i la declaració de responsable, comprovant que estiguessin degudament omplerts i 
signats, i donant lectura de l’oferta econòmica i tècnica, tal com a continuació es 
detalla:  
 
a.Oferta econòmica. 
 
Preu base 44.985,38 euros 
IVA: 9.446,93 euros 
Preu final: 54.432,31euros 
 
b.Oferta tècnica. 
 
b.1. Projectors amb tecnologia LED. Ofereix el 90% de projectors aportats per 
l'empresa són de tecnologia LED i almenys 6 unitats d'aquests son projectors 
Robotitzats LED amb sistema "Profile".  
 
b.2. Sistema de microfonia. Ofereix un sistema de microfonia sense fils amb recàrrega 
de bateries. (Sense piles d'un sol ús) 
 
b.3. Certificats. L’empresa disposa del certificat ISO 9001.  
 
b.4. Pantalla exterior de LED. Ofereix muntar una pantalla exterior de LED enlloc de un 
sistema de videoprojecció, amb unes dimensions totals equivalents a les descrites per 
la pantalla de la platja del Canadell al punt nº11 del Plec de Prescripcions tècniques 
Particulars.  
 
b.5. Sistema de distribució de senyal d'àudio i vídeo. Ofereix un sistema de distribució 
de senyal d'àudio i vídeo entre el centre de control, i l'escenari, pantalla de platja de 
Canadell i zona de barques que sigui de tipus DIGITAL, amb sistema de transició de 
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senyals a d'àudio i vídeo per cable estructurat tipus FTP. Aquest senyal també és 
redundant (doble cable FTP per cada tipus de senyal). 
 
b.6. Temps de resposta per incidències. Es compromet a millorar el temps resposta per 
a incidències i/o averies de caràcter urgent, inferior al temps fixat en l’apartat l del Plec 
de Condicions tècniques Particulars (PPT) que és d’un màxim de tres hores, amb un 
temps màxim de 30 minuts. 
 
IV. Realitzada la valoració de la proposta presentada d’acord amb els criteris establerts 
a l’apartat H del quadre de característiques del PCAP, i classificada l’empresa de 
conformitat amb l’article 159.6.f) de la LCSP, el resultat va ser el següent: 
 

Ordre Empresa Puntuació 
1 BTM SOUND SL 97,50 

 
A la vista de l’oferta presentada i la puntuació atorgada, atès que el licitador que ha 
presentat la millor oferta no es troba en presumpció de baixa anormal, els membres 
assistents acordaren requerir a l’empresa BTM SOUND SL, amb NIF B17571175, per 
tal de que aportés còpia de l’assegurança de responsabilitat civil vigent, amb la 
cobertura mínima que consta a la clàusula G1 del PCAP. 
 
V. En data 27 d’abril de 2022, amb RE.E/000220-2022, l’empresa BTM SOUND SL, va 
presentar la documentació requerida, no havent de formalitzar garantia definitiva per 
ser un procediment simplificat abreujat. 
 
VI. En data 1 de juny de 2022, la unitat tècnica d’auxili es va reunir novament per 
comprovar la documentació presentada i, un cop revisada, va acordar donar per 
complert el requeriment, proposant l’adjudicació del contacte a favor de l’empresa BTM 
SOUND SL, amb NIF B17571175. 
 
VII. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicades al perfil 
del contractant de la corporació local. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Article 131 
pel que fa al procediment d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de 
valoració de les ofertes, la seva classificació i l’adjudicació dels contractes.  
 
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  
 
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 
 
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació. 
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En base a l’oferta presentada i a la motivació que consta a les actes de la unitat 
tècnica auxiliar publicades al perfil del contractant de l’IPEP, la Junta de Govern de 
l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, adopta els següents: 

 
Acords 
 
Primer. Ratificar la valoració proposada per la unitat tècnica d’auxili i la puntuació 
global atorgada, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el 
plec de clàusules administratives particulars, classificada d’acord amb l’article 159.6 de 
la LCSP. 
 

Ordre Empresa Puntuació 
1 BTM SOUND SL 97,50 

 
Segon. Adjudicar a favor de l’empresa BMT SOUND SL, amb NIF B17571175, el 
contracte mixt de subministraments i serveis per la sonorització, il·luminació i 
visualització per la cantada d’havaneres 2022, que s’executarà d’acord amb el Plec de 
clàusules administratives particulars (PACP), les Prescripcions Tècniques i l’oferta 
econòmica i tècnica presentada, documents contractuals que regeixen el contracte i 
que accepta plenament, amb un preu total del contracte de 54.432,31€ (preu base de 
44.985,38€ més 9.446,93€ del 21% d’IVA), amb el compromís d’aportar el següent 
material i amb les condicions que es detallen a continuació: 
 
- Subministrar el 90% de projectors aportats per l'empresa, amb tecnologia LED, i 
almenys 6 unitats d'aquests seran projectors Robotitzats LED amb sistema "Profile".  
 
- Subministrar un sistema de microfonia sense fils amb recàrrega de bateries. (Sense 
piles d'un sol ús) 
 
- Subministrar una pantalla exterior de LED amb unes dimensions totals equivalents a 
les descrites per la pantalla de la platja del Canadell al punt nº11 del Plec de 
Prescripcions tècniques Particulars.  
 
- Posar a disposició un sistema de distribució de senyal d'àudio i vídeo entre el centre 
de control, i l'escenari, pantalla de platja de Canadell i zona de barques que sigui de 
tipus DIGITAL, amb sistema de transició de senyals a d'àudio i vídeo per cable 
estructurat tipus FTP. Aquest senyal també serà redundant (doble cable FTP per cada 
tipus de senyal). 
 
- Millorar el temps resposta per a incidències i/o averies de caràcter urgent, fixant-lo en 
un termini màxim de 30 minuts. 
 
Tercer. Aplicar a la partida pressupostària 32 4320 22109 de l’exercici 2022 
denominada Infraestructura Cantada d’Havaneres la despesa.  
 
Quart. Fixar en 6.747,81€, 21% d’IVA no inclòs, l'import màxim limitatiu, per les 
modificacions previstes del contracte durant la seva vigència. Les possibles 
modificacions del contracte estaran subjectes, com a requisit previ, a l'habilitació de la 
consignació pressupostària corresponent. 
 
L'Ajuntament podrà assolir la consignació pressupostària fins aquest import màxim 
limitatiu, però en cap cas s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats 
previstes en el projecte fins a un màxim del 10% de l’import d'adjudicació del 
contracte, ni tampoc la substitució d'unitats previstes per unes no previstes sempre 
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que no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicació i aquesta incorporació no 
comporti cap augment del preu d'adjudicació. 
 
Cinquè. Formalitzar l’adjudicació del contracte mitjançant la signatura d’acceptació del 
present acord, per part del senyor Xavier Morell Rovira amb DNI 40319608X, en nom i 
representació de l’empresa BTM SOUND SL amb NIF B17571175. 
 
Sisè. Publicar el present acord d’adjudicació en el Perfil de contractant, als efectes 
previstos a l’article 154 de la LCSP. 
 
Sisè. Obrir l’expedient núm. 4/2022 anomenat Execució de la sonorització, il·luminació 
i visualització per la cantada d’havaneres 2022 per la tramitació del contracte de 
subministrament vinculat. 
 

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

8. Precs i preguntes  
 
 
El Sr. Àlex Moral comenta que hi ha problemes amb les pilones de la llum, que no hi 
ha manteniment i que estan totes destrossades. També comenta que la recollida de 
paper a l’estiu, arriben a les 11h del matí, hauria de ser abans cap a les 9.30 o 10h. A 
les 11h està tot el mercat ple i els camions estan al mig. També comenta que al C. Pi i 
Margall caldria passar la màquina que neteja un cop per setmana perquè està molt 
brut. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que sí que hi ha manteniment de les pilones però no sap què 
passa que no acaben de funcionar. Comenta que passa nota a l’àrea corresponent per 
cada tema. 
 
El Sr. Àlex Moral comenta que per la campanya “el mercat a casa” caldria que no 
multin als vehicles que fan aquest servei quan passen pels carrers amb control de 
càmera. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que han de sol·licitar-ho a través de la pàgina web. És un 
tràmit molt senzill on s’especifica el vehicle i els carrers i es dona permís per accedir a 
aquells carrers que hi ha càmera. 
 
El Sr. Joan Farré demana que l’estació d’autobusos, de qui és la competència. Perquè 
el manteniment és molt dolent. Per exemple els lavabos, etc. També millorar la 
informació de venda de bitllets, en diferents idiomes, on line, etc. Per altra banda 
felicita als conductors per la feina que fan. 
 
El Sr. Gustavo Tàpies explica que és una concessionària. 
 

S’aixeca la sessió quan són les 20.05h. 


