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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 
13 DE SETEMBRE DE 2022 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Marc Piferrer 

Sr. Joan Farré 

Sr. Enric Gimeno 

Sr. Enric Cruz 

Sr. Xavier Gómez 

Sr. Francesc Montero 

Sr. David Font 

Sr. Margarida Matas 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

Secretària: 

Sra. Sílvia Monar Aynier 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 
A la sala d’actes del teatre municipal de Palafrugell, el dia 13 de setembre de 2022 
quan són les dinou hores de la tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de 
Govern de l’Institut de Promoció Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al 
començament de l’acta. 

El Sr. Josep Piferrer, el Sr. Josep Salvatella, el Sr. Alfons Rius i Sr. Àlex Moral 
excusen la seva assistència. 

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

 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
2. 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.  

 

Informe de l’àrea de Promoció Econòmica  per tramitar 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 econòmica. 
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Detall de la incorporació dels crèdits extraordinaris: 

1.- 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. 

2.- 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.  

3.- 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 ha 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. 

4.- 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. 

5.- 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.  

6.- Adquisició nova torreta de llum per al mercat m unicipal 

S’ha d’instal·lar una nova torreta de llum al c. Pi i Margall, substituint-ne una de 
malmesa que dona servei als paradistes del mercat diari municipal.  

7.- Jornada d’empreses i reconeixements  

Anualment l’Ipep organitza les jornades d’empreses, que enguany van tenir lloc 
conjuntament amb les jornades d’Oportunitats Laborals durant el mes de març. Tot i 
això, des de fa uns anys que es volen organitzar unes jornades per tal d’atraure tant a 
un gran nombre d’empreses (grans i petites), com a públic en general. Per això, es vol 
impulsar, durant el mes de novembre, una jornada on el protagonista principal sigui un 
gran ponent que faci una sessió magistral de caràcter motivacional, seguit d’uns 
reconeixements a empreses d’èxit que siguin de persones emprenedores, dones i de 
trajectòria consolidada. Es vol acabar la configuració d’aquesta jornada amb algun 
taller formatiu que sigui d’especial interès per a les nostres empreses. 

8.- Enllumenat de Nadal 

El municipi de Palafrugell compta amb un parc d’enllumenat de Nadal obsolet. 

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. 
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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. 

Un cop revisat el projecte tècnic i ajustades les partides, cal una aportació addicional al 
crèdit extraordinari generat al passat Ple de juny, per poder fer la licitació pública per al 
subministrament del nou enllumenat en règim de compra. 
 
 

 
 

La Sra. Sílvia Beleña explica com està el procés de fer el trasllat a la nova seu que fins 
que no estigui operativa la partida pel mobiliari no es podrà fer l’encàrrec, tot i que un 
cop es faci tardarà unes 3 setmanes. 

El Sr. Xavier Gómez demana què es farà amb el mobiliari de la seu antiga.  

La Sra. Sílvia Beleña li respon que un cop s’hagi descartat el què no vagi a la seu 
nova, el que quedi serà per qui vingui a ocupar l’edifici.  

El Sr. Francesc Montero demana a quin públic va dirigida la sessió magistral de la 
Jornada d’empreses i reconeixements.  

La Sra. Sílvia Monar respon que va dirigit principalment al sector comercial i empreses 
en general però el perfil del ponent és per a tot tipus de públic i s’espera que vingui 
gent emprenedora i públic en general. 

El Sr. Marc Piferrer manifesta que hi ha diversos punts que no lliguen amb les mesures 
extraordinàries a implementar per pal·liar efectes de la crisi econòmica 

La Sra. Beleña respon que per exemple si es refereix al del mobiliari de la nova seu, sí 
que hi té cabuda ja que es podrà dotar dels espais amb taules i cadires per fer 
formacions per a la gent que busca feina o persones emprenedores. 
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3. Candidatura de Calella de Palafrugell al segell Barris i Viles Marineres de 
l’Agència Catalana de Turisme. Informe  

 
L’Agència Catalana de Turisme disposa de diverses marques i segells als quals es 
poden adherir els seus afiliats per beneficiar-se d’avantatges i oportunitats orientades 
a donar una major visibilitat i rendibilitat del seu negoci o destinació.  
 
La marca Barris i Viles Marineres s’adreça a les poblacions litorals que conserven viva 
la cultura lligada al mar. Formar-ne part permet gaudir de les promocions, publicitat i 
difusió que es fa dels seus afiliats dins el pla d’actuacions propi de la marca.  
 
Calella de Palafrugell compleix amb els criteris establerts per l’ACT per adquirir el 
segell d’aquesta marca, pel seu patrimoni, historia lligada al món mariner, paisatge i 
esdeveniments com la cantada d’havaneres.  
 
Calella de Palafrugell ja compta amb el segell de Poble amb encant i, des de l’Agència 
Catalana de Turisme, se’ns ha suggerit optar a aquest segon segell que, per la 
mateixa quota d’afiliació anual (400 €), ens permetrà disposar de més canals de 
comunicació de la destinació.  
 
Per obtenir el segell, a més de presentar un dossier en el qual es justifiquin els criteris 
que es compleixen per obtenir-lo, cal la validació d’un Comitè d’Experts, una visita de 
certificació i l’aprovació de la candidatura pel Ple.  
 
Es demana aprovar per Ple la proposta de candidatura de Calella de Palafrugell per 
obtenir el segell de Barris i Viles Marineres atorgat per l’Agència Catalana de Turisme.  

 

La Sra. Margarida Matas demana quin nucli serà el que formarà part 

La Sra. Beleña respon que Calella, ja que la intenció és que fos Llafranc però els 
responsables del segell van dir que no compliria amb tots els requeriments i Calella 
tindria més opcions.  

El Sr. Joan Farré demana quants pobles hi ha amb aquest segell.  

La Sra. Beleña respon que ara mateix no té aquesta dada però que en d’altres segells 
com el de Pobles amb Encant, on Calella també en forma part, hi ha municipis propers 
i d’altres indrets de Catalunya. 

 
4. Convocatòria de subvencions del Consorci de Come rç, Artesania i Moda 

(CCAM), programa 5, de suport als municipis en l’àm bit del comerç, anualitat 
2022. Informe.  

 
El 16 de juny de 2022 es va obrir la convocatòria de subvencions 2022 que atorga el 
CCAM, per a les entitats de l’àmbit del comerç i dels serveis, l’artesania i la moda. El 
termini de sol·licitud finalitzava el 13 de juliol de 2022. 
 
Els ens locals de Catalunya podien presentar sol·licitud al programa 5 de suport als 
municipis en l’àmbit del comerç amb els següents requisits: 
 
Inversió mínima 3.000 euros: 

• Àmbit 1: L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la 
necessitat de l’actuació. 
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• Àmbit 2: L'ens sol·licitant haurà de presentar el projecte realitzat i una memòria 
detallada de les actuacions a implementar, així com el pressupost 
corresponent. 

 
Accions subvencionables: 
• Àmbit 1: definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals 

comercials buits: 
- Pla estratègic. Diagnosis comercial del municipi. 
- Definició de l'estratègia per a l'obertura de locals en la zona definida. 

• Àmbit 2: implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació 
dels locals comercials buits. 
- seguiment del projecte i implementació. 

 
Quantia de la subvenció: 
• Àmbit 1: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 €. 
• Àmbit 2: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 €. 
 
Despeses subvencionables: 
• Àmbit 1: Despeses externes relacionades amb la diagnosis comercial i/o la 

definició de l’estratègia. 
• Àmbit 2: Despeses externes realitzades per la implementació de les actuacions 

definides en el pla corresponent. Despeses de difusió i publicitat. 
 
L’IPEP ha presentat la sol·licitud per a l’àmbit 1, de definició del projecte de suport als 
municipis per la recuperació dels locals comercials buits, concretament per al Cens de 
l'activitat comercial urbana a Palafrugell, que s’ha de desenvolupar durant el darrer 
trimestre de 2022. 
 
5. Subvencions Next Generation. Palafrugell, estrat ègia de posicionament com  

nucli clau de proveïment comercial de la Costa Brav a Centre. Informe  
 
L’ajuntament de Palafrugell, a través de l’IPEP, ha presentat sol·licitud de subvenció 
següent:  Orden ICT/567/2022, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden 
ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas 
turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Next Generation) 
 
Títol del projecte: Palafrugell, estratègia de posicionament com nucli clau de 
proveïment comercial de la Costa Brava Centre  
 
S’han presentat un total de 12 actuacions: 
  
Inversions a la via pública 
 
Actuació 1. Remodelació de la Plaça Priorat Sta. Anna , situada en el centre 
comercial i històric de Palafrugell, remodelant els usos i implantant nous serveis, 
paviments, vegetació i mobiliari urbà, per a tenir un espai més digne, agradable i segur 
tant per a la ciutadania com per als consumidors i visitants. El nou espai, amb 
plataforma única per a potenciar la conversió en zona de vianants, ha de millorar la 
qualitat de l'experiència de compra i que comporti conseqüentment un major consum i 
rendiment dels comerços locals. 
 
Actuació 2. Substitució de lluminàries  per a la reducció de costos de manteniment 
de l'enllumenat públic, de despesa energètica i millora de la qualitat lumínica. Amb 
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aquesta actuació es pretén millorar l'enllumenat públic actual, no sols pel cost sinó 
perquè és totalment deficient, eliminant les zones de penombra perquè la zona 
 
 
comercial sigui més segura i correctament il·luminada, no sols per als visitants sinó 
també per als propis comerciants quan cau la tarda. 
 
Actuació 3. Millora del mobiliari urbà  de la zona centre. Ornamentació, embelliment i 
enjardinament i instal·lació de papereres de recollida selectiva de residus. Amb 
aquesta actuació es pretén embellir la zona centro, zona que aglutina el 65% del 
comerç de la localitat. Aquesta zona, compta amb la plaça central (que disposa també 
de terrasses de bars i restaurants) i els carrers confrontants són carrers antics que 
formen un entramat estret. Algunes d'elles ja per als vianants on se situen els 
comerços. Amb l'actuació es pretén fer més agradable el passeig dels ciutadans i 
visitants per la zona, com a reclam turístic i comercial. 
 
Actuació 4. Adequació de la finca l'Energia  per a habilitar-la com a zona 
d'aparcament. Zona de molt de trànsit de persones i vehicles durant el mercat 
setmanal de Domingo. Aquesta actuació permetrà diluir el volum que es genera en uns 
certs moments puntuals durant el mercat setmanal 
 
Actuació 5. Aparcament del carrer Marçal de la Trinxeria . Dotació de places 
d'aparcament situades al costat del carrer Torres i Jonama, porta d'entrada de la zona 
centro comercial. 
 
Digitalització del sector comercial 
 
Actuació 6. Instal·lació de panells informatius  i digitals a les entrades de la zona 
turística i comercial de Palafrugell, substituint les actuals que han quedat totalment 
antiquades. Amb aquesta actuació es pretén oferir nous canals de comunicació del 
comerç local, així com oferir a l'usuari i visitant, en diferents idiomes, la informació 
actualitzada de tots els recursos turístics i comercials de la població de manera 
dinàmica. 
Actuació 7. Publicitat en canals i suports digitals . L'Ajuntament de Palafrugell, a 
través de l'àrea de comunicació fa publicitat en diferents canals i suports digitals per a 
atreure als turistes a venir a la zona comercial. 
 
Actuació 8. Instal·lació de programari intel·ligent  en els edificis del mercat de la 
carn i del peix i el seu entorn pròxim. 
 
Sostenibilitat i economia circular 
 
Actuació 9. Instal·lació de camp fotovoltaic  per a autoconsum en la coberta de 
l'edifici del mercat de proveïments municipal. Amb aquesta actuació es pretén reduir el 
consum elèctric del mercat municipal, així com les emissions de tones de CO2 emeses 
a l'atmosfera. 
 
Actuació 10. Desenvolupament d'una aplicació per a mòbil  per a poder millorar la 
prestació de serveis de gestió de residus municipals als comerços, i fomentar les 
millors pràctiques de reciclatge i recuperació de materials en el sector. 
 
Actuació 11. Instal·lació d'un tancat de contenidors  per a la recollida selectiva de 
residus per al sector comercial, amb tecnologia Smart de control d'accés mitjançant 
targetes RFID o PIN i vídeo cameras per a la supervisió de les aportacions. 
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Formació 
 
Actuació 12. Tallers dinàmics d'idiomes  (anglès i francès) per al personal dels 
comerços. 8 sessions en total, 4 tallers formatius en anglès i 4 en francès. 
 
Resum imports sol·licitats 
 

 
 
 

El Sr Joan Farré demana què entenem per carrers comercials. 

La Sra. Beleña indica que en aquest cas són els carrers de més al centre al voltant del 
mercat però va en funció de cada projecte que hi entren uns carrers o uns altres.  

 

 
6. Adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019 .03-D1 de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica, lots 1 i 2 bai xa tensió i lot 3 alta tensió, 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya ( exp. 2019.03). Ratificació.  

 
 
Vista la resolució de la presidència, de data 27 de juny de 2022, on s’aprova: 
 
Primer.-  Disposar l’adhesió de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, amb 
NIF P1700054H a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, 
període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a 
màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan 
sigui vigent la selecció de l’Acord marc.  
 
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Institut de promoció Econòmica de 
Palafrugell, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte. 
 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA 
ENERGÍA SAU 
Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 

1 ES0031406250079001KZ0F 2.0TD La Perica 
2 ES0031406248051001YQ0F 2.0TD Les Voltes, 6 
3 ES0031408349236001ZY0F 2.0TD PASSEIG CIPSELA - OF. TURISME 
4 ES0031406256258001XH0F 2.0TD C/ GENERALITAT, 1 

 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU 
Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 

1 ES0031406267414001FY0F 3.0TD D'EN VELA, 1 
2 ES0031408486812001SB0F 3.0TD AVGDA GENERALITAT, 33 
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S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou 
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
 
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document 
Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les 
factures elèctriques i les dades de pagament. 
 
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les 
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en 
els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 
2020. 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 
D1). 
 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats 
per la regulació vigent.   
 
Tercer.-  Aplicar la despesa anual derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a l’ 
aplicacions 32.4300.22100 de l’exercici 2022 pressupostàries que es detallen a 
continuació i les que corresponguin en futurs exercicis: 
 
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’autorització o 
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats 
que correspongui. 
 
Quart.- Designar com interlocutor tècnic per l’execució d’aquesta adhesió a l’enginyer 
adscrit a l’àrea de Medi Ambient. 
 
Cinquè.- Facultar al president perquè en representació de l’institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell procedeixi a la signatura dels documents públics i privats 
que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU i Consorci Català pel 
desenvolupament Local (CCDL), l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Setè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT 
amb còpia al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Vuitè.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de l’IPEP. 
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Novè.- Publicar el present acord d’adjudicació en el Perfil de contractant i l’anunci de 
la formalització dels documents contractuals, als efectes previstos a l’article 154 de la 
LCSP. 
 
Acords: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució de la presidència de 27 de juny de 2022 on s’aprova 
l’adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, lots 1 i 2 baixa tensió i lot 3 alta tensió, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03). 

 

El Sr. Xavier Gómez comenta si s’ha mirat la compra d’energia per part de 
l’ajuntament. 

El Sr. Joan Vigas li respon que s’ha mirat però que hi ha inconvenients. 

El Sr. Marc Heras comenta que s’està mirant encara ara perquè la necessitat d’energia 
és molt alta.  

 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
 
 
7. Acord entre la Corporació Catalana de Mitjans Au diovisuals SA i l’Institut de 

Promoció Econòmica de Palafrugell per la transmissi ó de la celebració de la 
Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. Rati ficació.  

 
Vista la resolució de la presidència, de data 29 de juny de 2022, on s’aprova l’acord 
entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA i l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell per establir els termes de col·laboració entra la CCMA, SA i 
l’IPEP perquè es pugués dur a terme la transmissió de la celebració de la Cantada 
d’Havaneres de Calella de Palafrugell del dissabte 2 de juliol a les 22:15 hores, que 
suposa una autorització de despeses per import de 8.503,12 € a càrrec de l’aplicació 
32.4320.22608 Altres despeses cantada d’havaneres 
 
Acords: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució de la presidència que aprova l’acord entre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals SA i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
per establir els termes de col·laboració entra la CCMA, SA i l’IPEP perquè es pogués 
dur a terme la transmissió de la celebració de la Cantada d’Havaneres de Calella de 
Palafrugell del dissabte 2 de juliol a les 22:15 hores, i l’autorització de despeses per 
import de 8.503,12 € a càrrec de l’aplicació 32.4320.22608 Altres despeses cantada 
d’havaneres 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que la Cantada d’enguany ha estat un dels programes 
de TV3 amb més audiència de l’estiu. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que és molt important que TV3 continuï retransmetent la 
Cantada i que cada vegada costa més trobar allotjament per a l’equip de la televisió 
per aquella setmana de la Cantada que fa que s’hagi d’allotjar-los a pobles dels 
voltants. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
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8. Acord contracte de patrocini Caixa Bank i l’Inst itut de Promoció Econòmica 

de Palafrugell per la Cantada d’Havaneres de Calell a de Palafrugell. 
Ratificació.  

 
Vista la resolució de la presidència, de data 29 de juny de 2022, on s’aprova el 
contracte de patrocini entre Caixabank i l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell per establir els termes de col·laboració i patrocini per a la 55a edició de la 
cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell que es va celebrar dissabte 2 de juliol 
de 2022 a les 22.15 h. 
 
Acords: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució de la presidència, de data 29 de juny de 2022, on 
s’aprova el contracte de patrocini entre Caixabank i l’Institut de Promoció Econòmica 
de Palafrugell per establir els termes de col·laboració i patrocini de la 55a edició de  
cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell. 
 
La Sra. Beleña explica que enguany l’aportació de la Caixa és a través de Caixabank i 
no de la Fundació, ja que la Cantada no entra dins els criteris de la Fundació. Per altra 
banda, comenta que l’aportació també ha baixat enguany de 36.000 a 25.000 € i que 
de cares a l’any vinent s’haurà de buscar altres patrocinis. 
 
La Sra. Margarida Matas comenta si es pot intentar que mantinguin l’aportació. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que la Caixa ja saben que es buscaran altres opcions per 
l’any vinent. Que ara ja s’hauria de treballar per trobar un patrocinador nou per la 
Cantada. La retransmissió de TV3 va anar molt bé perquè enguany els tècnics van 
proposar canvis per anar tot més rodat i així va ser, a més no perd audiència.  
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
 
9. Adhesió al servei CREIXbot de la Diputació de Gi rona. Aprovació.  
 

La Diputació de Girona posa en funcionament el servei CREIXbot, que és un assistent 
virtual que ajuda a aclarir les qüestions que es poden plantejar les persones 
emprenedores, i cedeix el seu ús a les entitats interessades. 

Mitjançant aquest servei, l’Institut de Promoció Econòmica i més concretament el 
servei d’empresa i emprenedoria es pot beneficiar de: 

- La implantació de l’assistent virtual CREIXbot a la pàgina web de l’entitat. 

- Formació bàsica i suport en la utilització de l’assistent virtual. 

- Accés al recull de 92 preguntes i respostes ja configurades. 

- Possibilitat d’afegir preguntes i respostes específiques relacionades amb el 
programa d’emprenedoria propi de l’entitat. 

- Facilitació d’un canal de consulta que els usuaris poden emprar demanant 
assistència quan no puguin resoldre els seus dubtes mitjançant les preguntes 
programades. 
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- Accés a l’administrador de l’eina per tal de poder fer un seguiment de les 
persones usuàries del servei. 

Ja que l’objecte del servei és posar a l’abast dels ajuntaments, els consells comarcals i 
les entitats delegades de promoció econòmica una eina virtual que ha estat pensada 
per resoldre les qüestions de les persones emprenedores. 

Atès que aquest servei té impacte principalment sobre l’objectiu de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030: Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. 

Es proposa a la Junta de govern de l’Institut de Promoció Econòmica l’adopció dels 
següents Acords : 

 
Primer.-  Aprovar la sol·licitud d’adhesió al servei CREIXbot propietat de la Diputació 
de Girona.  
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
 
La Sra. Beleña comenta que s’ha retirat un punt de l’ordre del dia, concretament el 
conveni entre el COAC i l’ajuntament de Palafrugell per la celebració del 
Re_Palafrugell i torna a explicar en què consisteix el projecte que ja s’havia informat 
en una junta anterior. 
 
El Sr. Joan Farré demana si el Re_Arquitectura es farà a l’auditori de cap Roig i si es 
cobra per part de la Caixa. 
 
El Sr. Joan Vigas li respon que no.  
 
 
10. Projecte de pressupost de l’Institut de Promoci ó Econòmica 2023. Aprovació.   
 
Vist que la junta de govern de l’IPEP ha d’elevar al ple el projecte de pressupost de 
l’Institut de Promoció Econòmica, es proposa el següent informe del projecte de 
pressupost per a l’any 2023. 
 
Consideracions generals: 
 
 
Principals novetats del pressupost de l’IPEP: 
 
Ingressos: 
 
L’aportació de l’Ajuntament a l’IPEP es fixa per aquest 2023 en 266.645 € la mateixa 
aportació que el 2022.  
 
Les partides d’ingressos en molts casos es mantenen igual que al 2022 excepte les 
partides d’ingressos següents: 
 

˗ Mercat de les havaneres: amb la licitació d’aquest mercat, no s’han ocupat 
totes les parades previstes per aquest mercat, la qual cosa ha suposat una 
disminució dels ingressos per aquest concepte. 

˗ Ingressos publicitat material turístic: es canvia el nom de la partida i desapareix 
la partida de preus públics cales i camins de ronda ja que la reformulació de 
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l’edició de material turístic suposarà un fusió de materials editats i comportarà 
una disminució de la despesa en l’edició de material però també dels ingressos 
obtinguts. 

˗ Venda articles oficina de turisme: els darrers anys aquesta partida estava 
pressupostada en 400€, però els ingressos reals dels darrers anys han estat 
superiors als 1.000€ (excepte l’any 2020 per la pandèmia), pressupostats per 
aquest any. 

˗ Participació Impost Estades Turístiques: es pressuposta en 120.000€, 15.000€ 
més que l’any anterior. Els darrers anys (exceptuant l’any 2021 que degut a la 
pandèmia les ingressos provinents de l’impost d’estades turístiques van 
disminuir considerablement), els ingressos obtinguts per aquest impost han 
estat per sobre dels 130.000€, per la qual cosa es pot considerar com a 
consolidats els 120.000€ pressupostats per aquest 2023. 

˗ Generalitat subvenció cultura popular: es pressuposten 15.000€ enlloc dels 
9.000€ dels anys anteriors ja que ens els darrers anys, aquesta subvenció ha 
estat superior als 15.000€ (excepte el 2020 a causa de l’anul·lació de la 
Cantada per la pandèmia). 

˗ Diputació de Girona Xarxa Serveis Locals Promoció Econòmica: es 
pressuposten 5.000€ enlloc dels 3.700€ dels anys anteriors ja que ens els 
darrers anys, aquesta subvenció ha estat de 5.000€ 

˗ Subvenció Diputació Xarxa Mercats Sedentaris: es pressuposten 4.000€ enlloc 
dels 2.500€ dels anys anteriors ja que ens els darrers anys, aquesta subvenció 
ha estat de 4.000€. 

˗ Aportació Cantada Havaneres “La Caixa”: es redueix l’import a 25.000€ en 
comptes dels 36.000€ d’anys anteriors ja que La Caixa ha reduït la seva 
aportació aquest 2022. 

˗ Subvencions i patrocinis Flors i Violes: aquesta partida manté els 7.000€ 
pressupostats però passa a ser una partida anomenada subvencions i 
patrocinis 

 
 
Econòmica  Descripció 2023 
 TOTAL 495.121,00 
34000 ENTRADES HAVANERES 36.000,00 

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

34003 MERCAT DE LES HAVANERES (IVA 10%) 2.000,00 
34006 INGRESSOS PUBLICITAT PISTA DE GEL (21%)  
34008 INGRESOS PREU PUBLIC STANDS (10%)  

34010 
INGRESSOS PUBLICITAT MATERIAL 
TURÍSTIC(21%) 5.000,00 

34012 PREUS PUBLICS CALES I CAMINS DE RONDA 0,00 
34400 INGRESSOS FORNS FOOD TRUCKS  

34401 
VENDA P.PUBLIC PAQUETS GAROINADA 
VAIXELL 700,00 

34402 P.PUBLIC OBSEQUI GAROINADA 400,00 
36000 VENDA D'ARTICLES OFICINA TURISME 1.000,00 
39901 INGRESSOS NIU I GAROINADA 4.000,00 
40001 APORTACIO AJUNTAMENT 266.645,00 
45000 PARTICIPACIÓ IMPOST ESTADES TURÍSTIQUES 120.000,00 

45506 
GENERALITAT.-SUBVENCIO CULTURA 
POPULAR 15.000,00 
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46001 
DIPUTACIÓ DE GIRONA.- XARXA SERVEIS 
LOCALS PROMOCIO ECONOMIC 5.000,00 

46003 
SUBVENCIONS DIPUTACIO.-XARXA MERCATS 
SEDENTARIS 4.000,00 

47000 APORTACIO CANTADA HAVANERES "LA CAIXA" 25.000,00 
47001 PATROCINIS CAMPANYES NIU I GAROINADA 2.176,00 
47002 PATROCINIS VARIS 1.200,00 
47005 SUBVENCIONS i PATROCINIS  FLORS I VIOLES 7.000,00 
   
 
Despeses: 
 
Pel que fa a les despeses, les principals novetats a les partides són les següents: 
 

• Promoció i difusió: ha disminuït en 10.721€ ja que s’ajusta a la despesa real de 
2022 i a més té en compte l’aportació a l’associació Windy Hoppers que té 
partida pròpia. 

• Energia elèctrica: l’augment del preu de la llum ha fet que s’hagi de dotar 
aquesta partida amb més pressupost.  

• Comunicacions: ha disminuït en 500€ ja que hi ha previst menys despesa 
d’aquesta partida. 

• Comunicacions corporatives internet: ha disminuït en 2.000€ ja que s’ha previst 
menys despesa. 

• Neteja: les noves dependències requeriran d’un augment d’aquesta partida. 
• Aportació Julivia: els darrers anys aquesta partida no ha exhaurit l’assignació, 

per tant s’ajusta l’import a la despesa real. 
• Despeses pel foment del comerç i mercat: s’ha disminuït en 5.000€ ja que es 

preveu menys despesa d’aquesta partida. 
• Infraestructura Cantada d’havaneres Calella: s’incrementa en 22.000€ ja que 

les licitacions de grades, so i llum, han suposat un increment de preu d’aquests 
subministraments. 

• Assegurança Cantada d’havaneres: s’incrementa en 700€ perquè la pòlissa 
d’aquest any ha augmentat. 

• Altres despeses Cantada d’havaneres: disminueix en 2.000€ i s’ajusta a la 
despesa real d’aquest 2022. 

• Edició de material Cantada: augmenta 2.921€ ja que s’ajusta millor a la 
despesa real. 

 
 
Orgàni
ca 

Progra
mes 

Econòmic
a 

Descripció 2023 

   TOTAL 495.121,00 
32 4300 21300 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO 2.500,00 

32 4300 22000 DESPESES D'OFICINA 3.000,00 

32 4300 22001 PROMOCIO I DIFUSIO 35.000,00 

32 4300 22100 ENERGIA ELECTRICA 20.600,00 

32 4300 22200 COMUNICACIONS 500,00 

32 4300 22203 COMUNICACIONS CORPORATIVES INERNET 3.000,00 

32 4300 22601 DESPESES CONVENI PALAFRUGELL+  

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

32 4300 22610 DESPESES ACTIVITATS FLORS I VIOLES 74.000,00 

32 4300 22700 NETEJA 25.600,00 
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32 4300 23020 DESPESES DIETES PERSONAL 3.500,00 

32 4300 46500 TRANSFERÈNCIA AL CONSELL COMARCAL 10.900,00 

32 4300 48901 APORTACIO CLUB VELA CALELLA 1.800,00 

32 4300 48902 APORTACIO RADIKAL SWIM 2.800,00 

32 4300 48903 APORTACIO JULIVIA 6.000,00 

32 4310 22601 DESPESES PER FOMENT DEL COMERÇ I MERCAT 20.000,00 

32 4310 22608 DESPESES FIRA NADAL 35.000,00 

32 4310 22609 DESPESES FIRA DE VINS 9.000,00 

32 4310 22702 FOMENT DE LA FORMACIO I OCUPACIO 9.000,00 

32 4310 22707 DESPESES PROJECTE GENERACÓ ECONÒMICA 9.000,00 

32 4310 48902 APORTACIO ASSOCIACIO OOHXIGEN 17.000,00 

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

32 4320 22109 INFRAESTRUCTURA CANTADA D'HAVANERES 
CALELLA 

127.000,00 

32 4320 22400 ASSEGURANCES CANTADA D'HAVANERES 3.000,00 

32 4320 22602 DESPESES CAMPANYA CANT DE TAVERNA  

32 4320 22608 ALTRES DESPESES CANTADA HAVANERES 16.000,00 

32 4320 22609 EDICIO MATERIAL CANTADA D'HAVANERES 6.921,00 

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

32 4320 48904 APORTACIÓ WINDY HOPPERS - ASSOC. LINDY HOP 
EMPORDÀ  

1.500,00 

 
Acords : 
 
Primer: Aprovar l’informe de projecte de pressupost de l’Institut de Promoció 
Econòmica per al 2023. 
 
Segon : Elevar al ple de pressupost de l’Institut de Promoció Econòmica per al 2023 
per a la seva aprovació definitiva. 
 

El Sr. Interventor comenta que es pot justificar l’increment dels ingressos per l’impost 
d’estades turístiques ja que és un ingrés consolidat.  

El Sr. Joan Farré demana quin import retorna la Generalitat per l’Impost d’estades 
turístiques. 

La Sra. Beleña li comenta que és el 50% 

El Sr. Marc Piferrer comenta que els privats no solen declarar les estades, com ho fan 
les empreses. 

La Sra. Margarida Matas demana quan puja l’energia elèctrica. 

El Sr. Interventor respon que en el global de tot l’ajuntament, pel pressupost de 2023 
s’haurà de pujar un 100% 

El Sr. Enric Gimeno aporta les dades dels resultats del Julivia de juliol i agost, de 
moment hi ha hagut 2.375 viatgers i s’han recaptat 13.747 €, respecte l’any passat hi 
ha menys viatgers però més recaptació i encara falta el mes de setembre. 

El Sr. Enric Cruz manifesta que el sistema de venda de tiquets del Julivia és molt 
complicat, ja que s’ha d’explicar molt el funcionament. S’hauria de mirar com fer-ho per 
facilitar la venda anticipada del bitllet ja que la gent acaba comprant directament al 
bus. 

El Sr. Enric Gimeno diu que les vendes al bus han estat uns 2000 tiquets, en canvi via 
web només 300. 
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El Sr. Francesc Montero comenta que també és una qüestió d’hàbits en general ja que 
per la Biennal també els passa el mateix. 

El Sr. Joan Farré demana si polígons hi és dins aquest pressupost. 

La Sra. Beleña respon que les actuacions de polígons estan incloses dins la partida de 
projecte de generació econòmica. 

 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
 
11. Preu públic RE_Arquitectura. Aprovació.  
 
Atès que l’IPEP organitza les jornades RE_Palafrugell els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 
2022 amb l’objectiu de crear un espai de reflexió a través d’activitats d’oci i també en 
l’àmbit professional, des d’on es posi en valor un territori compromès amb el nou 
paradigma socioeconòmic. Aquest esdeveniment recull dues vessants, una adreçada a 
professionals (RE_Arquitectura) i una altra al públic en general (RE_VIU). 
 
Atès que la jornada adreçada a professionals té un aforament limitat a 140 persones i 
unes despeses relacionades directament amb les ponències, es proposa el cobrament 
d’una inscripció a la jornada RE_Arquitectura. 
 
Els preus proposats són els següents: 
 
Inscripció a la jornada RE_Arquitectura Preu públic  
Inscripció 30€ 
IVA exempt 

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 la jornada RE_Arquitectura. 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. 
 
Despeses RE_Arquitectura Previsions inicials 
Ponències 1.750,00€ 
Dietes ponents 600,00€ 
Assistència tècnica auditori 2.000,00€ 
Total despeses 4.350,00€ 
 
 
Ingressos RE_Arquitectura Previsions inicials 
Inscripcions 4.200,00€ 
Total ingressos 4.200,00€ 
 
Cal observar que la recaptació prevista pels  preus públics de les inscripcions al 
RE_Arquitectura 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: 32430022602 Altres despeses Foment del Turisme. Aquesta 
possibilitat està contemplada en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals,  i es justifica per raons de caràcter cultural i social com és el foment de l’activitat 
turística. 



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 

 

 
ACORD.  
 
Primer.  Aprovar el preu públic de 30€ per a les inscripcions a la jornada 
RE_Arquitectura. 
 
Segon.  Ratificar aquest acord al proper Ple previst el dia 27 de setembre de 2022. 
 
El Sr. Interventor demana que consti que la COAC faci la gestió de les liquidacions 
 

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

12. Precs i preguntes  

El Sr. Joan Vigas sobre el RE_Palafrugell comenta que aquesta edició és per veure 
com va. Com a promoció econòmica hem d’intentar allargar la temporada. Pot ser que 
sigui un acte petit però s’ha d’arriscar. 

El Sr. Francesc Montero comenta que ha costat definir les activitats.  

El Sr. Xavier Gómez comenta si cal sortir a TV3.  

El Sr. Marc Piferrer comenta que hi ha molta saturació del turisme, s’ha de tenir en 
compte. 

El Sr. Joan Vigas comenta que la gent no paga 40 € per escoltar la Cantada, ve per 
ser a Calella. El dia que TV3 digui que no fa la retransmissió es perdrà l’exclusivitat.  

La Sra. Beleña explica que hi ha molta gent que compra entrades per fer regals 
exclusius i que les pantalles gegants de les platges també serveixen per qui no vol 
pagar el preu de l’entrada i hi venen moltes famílies i gent més jove que després fan 
despesa al territori 

El Sr. Joan Vigas explica un cas d’una agència que porta gent a Calella però que gasta 
recursos i no deixa diners al territori. 

El Sr. Marc Heras explica el tema de les subvencions de les bicis elèctriques doncs hi 
ha una línia específica per a comerciants que vulguin comprar bicis cargo bikes per tal 
que puguin fer el delivery als seus clients.  

El sr. David Font comenta de ho exposarà a la Junta d’Ooxhigen quan es reuneixin. 

 

S’aixeca la sessió quan són les 20.15h 


