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ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 
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 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Josep Piferrer 

Sra. Margarita Mauri 

Sr. Alfons Rius 

Sr. Enric Cruz 

Sr. Àlex Moral 

Sr. Francesc Montero 

Sr. David Font 

 

Regidor adjunt a l’IPEP (convidat) 

Sr. Josep Salvatella 

 

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 11 d’octubre 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. Joan Vigas, el Sr. Enric Gimeno, el Sr. Xavier Nicolazzi, el Sr. Xavier Gómez i el 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda excusen la seva assistència. 

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

 

El Sr. Enric Cruz fa una esmena al punt 10 de l’acta de la sessió anterior. El comentari 
que va fer referent a la venda anticipada al Julivia era perquè creu que els clients que 
demanen informació del Julivia a la recepció dels establiments turístics si no poden 
comprar el tiquet anticipadament allà no els és tant còmode i possiblement hi hagi gent 
que després no utilitzi el servei. A l’acta anterior parlava de la pèrdua de la venda i 
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semblava que es referia a la comissió per l’establiment i en cap moment volia referir-se 
a això. 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
2. Visites a les oficines de turisme del municipi e stiu 2022. Informe.  

Aquest any, durant els mesos de juny, juliol i agost, on trobem que hi ha més afluència 
de turistes, les quatre oficines de turisme del municipi de Palafrugell han rebut un total 
de 23.686 visitants  i han atès 10.643 consultes entre presencials i telefòniques. 

Respecte als dos anys anteriors, en termes generals, hi ha hagut un creixement del 
nombre de visites. Però encara no hem arribat a les xifres d’abans de la pandèmia. 

Nombre de visites, en el mateix període, d’anys anteriors: 

2022: 23.686 visitants, 10.643 consultes 

2021: 19.345 visitants, 8.949 consultes 

2020: 14.702 visitants, 7.271 consultes 

2019: 27.357 visitants, 12.709 consultes 

Gràfica comparativa dels darrers quatre anys, per veure la diferència d’abans de la 
pandèmia i l’actualitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turisme nacional continua essent, el principal usuari, distingint Catalunya, País Basc 
i Madrid, com a emissors d’aquest turisme.  

Per altra banda, del turisme estranger, els francesos continuen destacant com a 
principals visitants en el nostre territori. Dels turistes originaris del Regne Unit, s’ha vist 
incrementat el nombre de visites. De la mateixa manera, que els visitants procedents 
d’Amèrica i Àsia, com els Estats Units i la Xina, també s’ha vist augmentat el volum de 
visites respecte als dos anys anteriors. 

El total de visites d’aquesta temporada, segons cada oficina:  

Oficina de turisme de Palafrugell: 
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Espanyols 54,64% 954 

Francesos 29,21% 510 

Holandesos 3,15% 55 

Anglesos 2,98% 52 

Alemanys 2,75% 48 

Belgues 2,41% 42 

 

Oficina de turisme de Calella Palafrugell: 

Espanyols 55,75% 2.621 

Francesos 27,99% 1.316 

Anglesos  5,7% 268 

Holandesos 2,19% 103 

Alemanys 1,34% 63 

Belgues 0,87% 41 

 

Oficina de turisme de Llafranc: 

Espanyols 54,79% 1.425 

Francesos 18,45% 480 

Anglesos  12,57% 327 

Holandesos 3,84% 100 

Alemanys 1,92% 50 

Belgues 0,81% 21 

 

Oficina de turisme de Tamariu: 

Espanyols 50,91% 812 

Francesos 23,13% 369 

Anglesos  12,41% 198 

Belgues 3,32% 53 

Alemanys 2,32% 37 
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Holandesos 1,07% 17 

 

El total  de visites d’aquesta temporada es resumeix en:  

 

Espanyols 54,60% 5.812 

Francesos 25,13% 2.675 

Anglesos 7.93% 845 

Holandesos 2,58% 275 

Alemanys 1,86% 198 

Belgues 1,47% 157 

 

 

Les consultes específiques més freqüents fan referència a: 

� Informació sobre el municipi amb la sol·licitud de mapes o planells de la zona.  

� Agenda d’activitats  que es poden realitzar als diferents nuclis de població i 
d’altres poblacions. 

� Rutes a peu o amb bicicleta . El visitant mostra un gran interès per informar-se 
sobre la possibilitat de fer rutes a peu o amb bicicleta i sobre temes referents a 
les platges . 

� L’allotjament, la restauració, els mercats i els mi tjans de transport  
suposen la resta de principals consultes que el visitant adreça a les diferents 
oficines de turisme. 

Palafrugell disposa de quatre oficines de turisme, una de les quals, l’Oficina de 
Turisme de Palafrugell, està oberta tot l’any. La resta (Calella, Llafranc i Tamariu) 
donen servei al visitant durant la temporada turística entre els mesos de març i 
octubre, segons la seva ubicació.  

El turista que visita l’Oficina de Turisme de Palafrugell, demana informació més 
extensa i personalitzada, a diferència dels turistes de les platges, que és una 
informació més concreta del nucli de platja d’on estan. 

L’oficina amb més concurrència de públic durant els mesos de juny, juliol i agost ha 
estat la de Calella, amb un total d’11.641 visitants i 4.701 consultes. 

El Sr. Francesc Montero demana si tenim les dades dels períodes de màxima 
afluència per quinzenes. 

La Sr. Sílvia Beleña li comenta que sí, que ja li farem arribar. 

El Sr. Josep Piferrer comenta que les oficines de turisme s’hauran de transformar a 
mig termini pel canvi d’hàbits dels visitants i turistes. Continuaran com a oficines de 
turisme i també faran com d’oficina de l’Ajuntament a Calella, Llafranc i Tamariu. 
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Actualment ja es fan algunes d’aquestes tasques per exemple per alguna emergència 
o contacte amb la policia local. Fins i tot amb el temps per evitar desplaçaments per a 
petites denúncies i que es puguin recollir allà mateix.  

 
3. Jornades Es Niu 2022. Informe.  
 
La campanya s’allarga fins al pont de desembre, amb la participació de 8 restaurants 
del municipi. 
 
Del 14 d’octubre a l’11 de desembre, 8 restaurants de Palafrugell ofereixen aquest plat 
emblemàtic de la cuina local: ES NIU. 
 
La campanya s’allarga fins al pont de desembre per petició expressa dels restaurants 
participants.  
 
En aquesta 25 edició els establiment participants són: els restaurants L’Arc, La Xicra, 
Pa i Raïm, Xadó i Xup Xup de Palafrugell; els restaurants Hotel Casamar i Hostal Sa 
Teula a Llafranc; i finalment el Restaurant Es Portió (Hotel Hostalillo), de Tamariu. El 
menú que ofereixen consta d’un vermut amb tres tapetes com a entrant, Es Niu, 
postres de recuit, vi, aigua i cafè, a partir de 40 euros, segons l’establiment. 
 
Tothom que degusti el menú obtindrà un tiquet per visitar les exposicions de la 
Fundació Josep Pla, del Museu del Suro, així com el Dipòsit Modernista de Can Mario. 
En aquesta edició s’hi suma a la proposta la Fundació Vila Casas.  
El tiquet serà vàlid fins el 31 de gener de l’any vinent. 
 
Novament es manté l’aposta per fer que Es Niu arribi a totes les cases de Palafrugell i 
rodalies que vulguin recuperar, o simplement provar, el sabor d’un dels nostres plats 
més tradicionals. Amb aquest objectiu, els restaurants que participen de la campanya 
enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s’endugui a casa racions 
preparades d’aquest plat exquisit.  
 
El Sr. Josep Salvatella troba que està molt bé que s’hagi ampliat les dates de la 
campanya, que dues setmanes queden una mica justes. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que sí, que creu que és molt positiu, i sobretot perquè la 
petició l’han fet els propis restauradors perquè la campanya els hi va bé. 
 
4. Borsa de treball on line i punt de feina. Inform e. 
 
La posada en marxa de forma gradual de la borsa de treball online, té l’objectiu 
principal d’adaptar-nos als nous temps i facilitar la gestió i la relació amb les empreses 
i la ciutadania.  
 
A partir d’ara conviuen els dos sistemes, el presencial i l’online amb la intenció de 
mantenir la proximitat del servei i adaptació a les diferents casuístiques. Bàsicament, 
està comportant un gran canvi en la forma de tractar les dades i gestió de la informació 
que requereix d’un treball constant i gradual d’adaptació i d’un acompanyament a 
l’empresa i al ciutadà. 
 
La borsa de treball online facilita: 

1. El registre des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.  
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2. L’accés a tothom que vulgui cercar treballadors de Palafrugell i entorn pròxim i 
venir a treballar a Palafrugell.  

3. La interacció amb el servei, l’assessorament online i/o orientació laboral 
presencial.  

4. La consulta de CV’s de persones en recerca de feina i d’ofertes de feina que 
gestiona el servei.  

5. L’autonomia en la recerca: actualització de dades, atorga autonomia al ciutadà i 
a l’empresa en l’ús del servei. 

 
Per contra es genera més tràfic de dades per gestionar que impliquen més 
disponibilitat per tractar-les però es guanya en qualitat de servei.  
 
Pel que fa al punt de feina, s’ha optimitzat el servei setmanal pel què fa a l’atenció a 
les persones. S’ha aconseguit tecnificar l’espai d’assessorament (conveni CCBE i 
destinació de recursos tècnics del Servei), que funciona durant dos dies a la setmana, 
amb l’objectiu d’oferir un espai presencial i pròxim pensat per facilitar la constància de 
la recerca de feina a través del seu suport tècnic puntual, l’assessorament, la 
informació i dinamització adequada tot promovent l’adquisició de competències digitals 
i l’autonomia per la consulta de l’oferta ocupacional, formativa i facilitar la incorporació 
al món laboral. La dinàmica i la qualitat del servei han millorat notablement.  
 
Manca la millora d’infraestructura que esperem solucionar amb el canvi de seu: sala 
fixa, amb connexions i material informàtic.  
 
 
5. Convocatòria de subvencions per a activitats eco nòmiques amb despeses de 

base tecnològica. Informe.  
 

L’any 2020, entre tots els partits polítics representants al consistori de Palafrugell, es 
va redactar un paquet de mesures econòmiques i socials per tal de minimitzar 
l’impacte derivat de la crisi per la Covid. 

Entre totes les mesures establertes, l’ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell, entre 2020 i 2021 va aprovar 3 convocatòries de 
subvencions per a les activitats econòmiques que havien patit més les conseqüències 
d’aquesta crisi. En total hi va haver més de 500 sol·licituds. 

Vist que, en la mateixa línia dels Fons Europeus Next Generation 2021-2023, de 
modernització de l’economia, recuperació del creixement econòmic i la creació de llocs 
de treball per a la reconstrucció econòmica, 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. 

Es proposa a la Junta de Govern Local que aprovi una nova convocatòria de 
subvencions destinades a transformar els negocis adaptant-los mitjançant l’accés a la 
tecnologia. 

Objecte de la subvenció 

Ajudar a les empreses de Palafrugell que s’adapten a les noves transformacions de 
l’economia, que tots els sectors s’acabin de reactivar de la crisi per la pandèmia 
Covid19 i, en el desenvolupament local en general. Per això es vol subvencionar tant 
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als comerços com a les activitats econòmiques en general, amb despeses corrents de 
base tecnològica. (Veure Annex 1)  

 

Persones beneficiàries 

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, 
associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l'impost d’activitats 
econòmiques i que compleixin els següents requisits:  

Amb caràcter general: 

- Que hagin realitzat la despesa dins del període comprès entre l’1 de gener i el 
30 de novembre de 2022 

- Que les persones titulars de l’activitat econòmica tinguin la seu social i/o 
l’establiment sobre el que recauen les accions, dins del municipi de Palafrugell 

- Que hagin realitzat una despesa mínima de 300 € 

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

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

- L’IVA no és subvencionable. 
 

Quantia de les subvencions 

Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència no competitiva d’acord amb 
l’establert a l’article 4t de les bases generals reguladores de la concessió i justificació 
de subvencions per a 2022, les quals es van aprovar definitivament en la sessió 
ordinària del Ple de 30 de novembre de 2021.  

L’import de la subvenció serà com a màxim el 60% del cost justificat com a despesa 
pel sol·licitant i en cap cas podrà excedir de 500 euros per beneficiari. En cas d’obtenir 
subvencions d’altres administracions no podrà superar el cost total de l’activitat.  

En cas que les sol·licituds de subvencions que compleixin els requisits superin l’import 
total previst a la convocatòria, es reduirà proporcionalment totes les subvencions a 
atorgar. 

 

Aplicació pressupostària 

La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries amb número de partida 32,4310,47900 “Subvencions per a comerços i 
activitats econòmiques per la crisi sanitària”, fins a 10.000€. que correspon a l’import 
previst de la convocatòria. 

 

Despeses subvencionables 



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 

 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que 
responguin inequívocament a la naturalesa de l’activitat subvencionada (annex 1) i es 
realitzin al llarg del període subvencionable que amb caràcter general és entre l’1 de 
gener de 2022 i el 30 de novembre de 2022. A aquests efectes, s’entendrà que la 
despesa s’ha realitzat quan s’ha dut a terme l’activitat subvencionada que origina la 
despesa i aquesta hagi estat efectivament pagada pel beneficiari amb anterioritat a la 
presentació de la sol•licitud de pagament.  

 

Termini de presentació de sol·licituds 

Amb caràcter general el termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de 
novembre de 2022.   

 

Procediment de sol·licitud i documentació 

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament si es tracta de persones jurídiques, 
en el cas de persones físiques la presentació es pot fer presencialment a l’OAC. Totes 
les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació que preveuen 
aquestes bases i s’han de presentar en el model normalitzat que es troba a la seu 
electrònica de l’ajuntament de Palafrugell (https://seu.palafrugell.cat/tramits) i al web 
de l’Institut de Promoció Econòmica.  

La documentació que s’ha d’adjuntar a la sol•licitud: 

a) Sol·licitud de subvenció (model normalitzat), omplint l’apartat d’alta de creditor i 
degudament omplert i signat 

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

c) Còpia de les factures destinades al projecte subvencionable. No s’acceptaran 
altres documents que no tinguin format de factura (tiquets, rebuts, etc...).  

d) Comprovant bancari conforme s’ha efectuat el pagament als proveïdors de les 
accions dins del període subvencionable. En cas de pagaments en efectiu, 
s’haurà d’aportar un certificat signat i segellat per l’empresa proveïdora o del 
titular autònom. 

A aquests efectes es determina que la presentació de la sol·licitud de subvenció 
comporta l’autorització de les persones o entitats sol·licitants a favor de l’ajuntament 
per obtenir: 

• Certificat positiu expedit per l’Agència Tributària d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries. 

• Certificat  positiu expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social d’estar al corrent 
de les seves obligacions. 

• Certificat acreditatiu que l’entitat està al corrent del pagament de les obligacions 
tributàries amb l’ajuntament de Palafrugell. 

 

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts en aquestes bases, l'Institut de 
Promoció Econòmica requerirà l'interessat perquè ho esmeni en el termini màxim i 
improrrogable de 10 dies. En cas de no aportar la documentació requerida es 
considerarà que el sol•licitant ha desistit de la seva sol·licitud. 
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Termini màxim de justificació 

La justificació de les accions subvencionables s’ha de presentar juntament amb la 
sol·licitud amb una data màxima de 30 de novembre de 2022. 

  

ANNEX 1. Despeses subvencionables 

El concepte de les factures presentades per justificar la despesa ha de ser d’algun dels 
elements que es detallen a continuació. La data de les factures ha de ser entre el dia 1 
de gener i el 30 de novembre de 2022. 

La despesa ha d’estar pagada a 30 de novembre de 2022 i s’ha de presentar el model 
normalitzat de compte justificatiu i caldrà adjuntar el justificant de pagament. 

 

Lloc web i presència a Internet 

Les despeses relacionades amb disseny i redisseny de la pàgina web, dominis, 
hosting, web responsive, accessibilitat, plataforma d’autogestió de continguts, 
posicionament bàsic, optimització de la presència en cercadors. 

Comerç electrònic 

Creació de la botiga amb línia o e-commerce, alta del catàleg de productes, formació 
específica per a l’empresa. 

Gestió de xarxes socials 

Definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials, monitoratge de xarxes 
socials, anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar el rendiment, gestió 
d'una xarxa social, publicació de posts setmanals, formació específica per a l’empresa 

Gestió de clients 

Hores per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així 
com per a la càrrega de dades, implantació i desplegament de la solució de 
digitalització, formació específica per a l’empresa 

*Business *Intelligence i Analítica 

Hores per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així 
com per a la càrrega de dades, integració de dades amb altres bases de dades, 
emmagatzematge de dades, creació de panells de dades estructurades i visuals, 
exportació de dades, formació específica per a l’empresa 

Gestió de processos 

Hores per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així 
com per a la càrrega de dades, digitalització i/o automatització de processos i fluxos de 
treball, integració amb diverses plataformes, actualitzables i escalables, formació 
específica per a l’empresa 

Factura electrònica 

Hores per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura 
electrònica de venda 

Serveis i eines d'oficina virtual 

Col·laboració en equips de treball, emmagatzemar i compartir arxius, compatibilitat 
amb dispositius mòbils, despesa mensual de manteniment de software  
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Ciberseguretat 

Eines que analitzin el dispositius, que detectin i evitin el *malware espia, correu i 
navegació segura, anàlisi i detecció d'amenaces, monitoratge de la xarxa, configuració 
inicial i actualitzacions de seguretat, formació específica per a l’empresa.  
 
6. Conveni entre la Delegació de Girona del Col·leg i d’Arquitectes de Catalunya 

i l’IPEP per a la Jornada RE_Arquitectura.  Aprovac ió.  
 
Relació de fets 
 
Vist el “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i 
la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la Jornada 
RE_Arquitectura inclosa en l’esdeveniment RE_Palafrugell, el qual consta a l’expedient 
55/2022. 
 
Vist que l’objecte del conveni de col·laboració és l’organització de la Jornada 
RE_Arquitectura del dia 21 d’octubre i que s’inclou dins de l’esdeveniment 
“RE_Palafrugell” que s’organitza a Palafrugell el cap de setmana del 21, 22 i 23 
d’octubre de 2022. 
 
Vist que les despeses derivades de l’organització de la jornada tenen una previsió de 
3.000€ i seran imputades a l’aplicació 32430022602 Altres despeses de Foment del 
Turisme del Pressupost de l’IPEP. 
 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració, emesa per la cap de l’àrea 
de l’Ipep, de data 05/10/2022. 
 
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  
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Primer.-Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la 
Jornada RE_Arquitectura inclosa en l’esdeveniment RE_Palafrugell”. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 3.000€ a càrrec de la partida 32430022602 Altres 
despeses de Foment del Turisme del Pressupost de l’IPEP. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord la demarcació de Girona Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya i comunicar-lo a la intervenció municipal. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la formalització del conveni de col·laboració. 
 
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) 
 
 
7. Atorgament subvenció de concessió directa a l’as sociació Windy Hoppers 

mitjançant conveni de col·laboració 2022. Ratificac ió 
 

Atès l’informe emès per la cap d’àrea de l’IPEP el 14 de juliol de 2022 on es valora 
favorablement la celebració del festival Swim Out Costa Brava a Palafrugell de l’1 al 4 
de setembre de 2022. 
 
Atesa la resolució de la presidència de 27 de setembre de 2022 on s’aprova 
l’atorgament de la subvenció de concessió directa a l’associació Windy Hoppers – 
Lindy Hop Empordà mitjançant conveni de col·laboració per l’any 2022 de 1.500 € a 
càrrec de l’aplicació 32.4320.48904. 
Atès que s’ha advertit per part de la intervenció municipal que  en la tramitació de la 
resolució de presidència no es va requerir l’informe de fiscalització prèvia. 
 
Considerant el contingut de l’expedient i l’informe preceptiu d’intervenció emès de 
conformitat amb el que estableix l’article 28 del RD 424/2017 en data 14 de març del 
present en el que es conclou: 
 
“No es detecten més infraccions de l’ordenament jurídic que la pròpia omissió del 
tràmit preceptiu de funció interventora. 
 
En conseqüència, en detectar-se, únicament, l’omissió de la preceptiva funció 
interventora, es considera procedent:  
 

- Convalidar l’omissió de la funció interventora. 
- Continuar amb el procediment i amb la resta d’actuacions que, si s’escau, 

procedeixin, per tal que, si correspon, es pugui aprovar el reconeixement de les 
obligacions corresponents per part de l’òrgan competent, les quals estaran, en 
qualsevol cas, subjectes a intervenció prèvia.” 

 
Acords: 
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Primer .- Convalidar  l’omissió de fiscalització prèvia advertida en l’aprovació del decret 
de presidència de data 27 de setembre de 2022 d’acord amb l’informe emès per la 
intervenció municipal en data 10 d’octubre de 2022 
 
Segon.-  Ratificar la resolució de la presidència de data 27 de setembre de 2022 que 
aprova l’atorgament de la subvenció de concessió directa a l’associació Windy 
Hoppers – Lindy Hop Empordà de 1.500 € a càrrec de l’aplicació 32.4320.48904 per a 
la celebració del festival Swim Out costa Brava. 
 

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

 
8. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’I nstitut de Promoció 

Econòmica de Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà per 
implementar el “Programa Orienta”. Ratificació  

 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell i el Consell Comarcal del Baix Empordà per implementar el “Programa 
Orienta”. Ratificació.  
 
Atès l’informe emès per la cap d’àrea de l’IPEP el 27 de setembre de 2022 on es 
valora favorablement la subscripció del conveni de col·laboració a fi de desenvolupar 
el programa Orienta a Palafrugell.  
 
Atesa la resolució de la presidència de 27 de setembre de 2022.  
 
Acords: 
 
Primer.-  Ratificar la resolució de la presidència que aprova a subscripció al conveni 
de col·laboració entre l’IPEP i en Consell Comarcal del Baix Empordà amb una 
temporalitat des de la signatura per ambdues parts fins a l’1 d’octubre del 2023.  
 

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

9. Precs i preguntes  
 
El Sr. Àlex Moral demana quan es cobraran les subvencions de les activitats 
econòmiques. 
 
El Sr. Gustavo Tàpias li comenta que abans de final d’any. 
 
El Sr. Francesc Montero demana quines accions de comunicació s’han fet del 
Re_Palafrugell.  
 
La Sílvia Beleña explica que a part de la roda de premsa que es farà divendres, s’han 
fet falques de ràdio, publicitat de pagament a xarxes socials, i la publicitat habitual a 
totes les xarxes socials. Es pot trobar tota la informació a les xarxes socials i al web 
del Re_Palafrugell. 
 
El Sr. Josep Piferrer comenta que a Palafrugell durant tot el mes d’octubre entre la 
Radikal, el festival del jazz, el Re_Palafrugell i el pont de l’1 de novembre ha ajudat a 
que els establiments turístics puguin allargar la temporada. 
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El Sr. Alfons Rius demana que per què no organitza l’IPEP una castanyada o una festa 
de Halloween. 
 
El Sr. David Font comenta que el sector comercial no ho veu com una oportunitat 
perquè els darrers anys han augmentat els adolescents que tiren ous als aparadors i 
no és una festa que porti gent a les botigues. 
 
El Sr. Josep Salvatella comenta que l’Ajuntament organitza activitats durant tot l’any i 
pràcticament sempre hi ha una activitat o altra. 
 
El Sr. David Font comenta que respecte a la xerrada d’en Víctor Küppers hi ha 
empresaris que s’han quedat fora, sense plaça, perquè va arribar abans la informació 
als ciutadans que als empresaris. Potser tenir en compte, abans de publicar-ho, unes 
places pels empresaris de Palafrugell. 
 

S’aixeca la sessió quan són les 19.50h 
 


