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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 
10 D’OCTUBRE DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vicepresident: 
Sr. Albert Gómez Casas 
 
Vocals: 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Cèsar Toledo Valdivia 
 
Gerent: 
 
Sr. Narcís Ferrer Ferrer 
 
Secretària: 
 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 10 d’octubre de 2017 quan són les vuit 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. Xavier Nicolazzi, el Sr. Xavier Gómez i el Sr. Josep Ramon 
Sepúlveda excusen la seva assistència.  
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
2. Jornades gastronòmiques Es Niu 2017. Informe 
 
Es Niu celebra 20 anys. Dues dècades d’una campanya gastronòmica que ha servit 
per recuperar i preservar un dels plats més genuïns i tradicionals de la cuina més 
autòctona, més nostra. 20 anys d’una campanya en la que molts dels nostres millors 
restaurants hi han participat mostrant a tothom les seves virtuts. 
 
Del 12 d’octubre al 5 de novembre, un total de 8 restaurants de Palafrugell ens tornen 
a oferir la possibilitat de degustar un dels plats més emblemàtics de la cuina local: Es 
Niu. En aquesta 20ena edició, els restaurants que participen a la mostra són: 
Restaurant L’Arc, Restaurant La Xicra i el Restaurant Pa i Raïm, de Palafrugell; el 
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Restaurant el Balcó de Calella (Hotel Sant Roc), de Calella; el Restaurant Llafranc, el 
Restaurant Hotel Casamar i el Restaurant Terrassa Terramar de Llafranc; i finalment 
el Restaurant El Clot dels Mussols (Hotel Tamariu), de Tamariu. 
 
Enguany, el menú de la campanya consta d’un vermut amb tres tapetes com a 
entrant, Es Niu, postres amb fruites de tardor, vins del celler Espelt, aigua i cafè, 
amb preus que oscil·len entre els 35 i els 40 euros, segons l’establiment. 

 
Una de les principals novetats d’aquesta vintena edició és 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 
restaurant que participen de la campanya enguany ofereixen la possibilitat que la 
gent s’endugui a casa racions preparades d’aquest plat exquisit. 
 
El Niu és un plat molt antic, d’origen palafrugellenc, que en els seus inicis no s’hi 
posava carn. Es tractava d’un plat de quaresma i es feia amb tripa de bacallà, ou 
dur, peixopalo i patata. Amb el temps es va anar enriquint; els pescadors van afegir-
hi sèpia i els surers el van completar amb aviram de cacera i fins i tot salsitxes. 
 
És un plat d’hivern, que les colles de surers de Palafrugell solien anar a menjar els 
dilluns a la barraca. 
 
La preparació d’aquest plat és molt llarga; és peraquesta raó que, habitualment, no 
es troba a la majoria de cartes dels restaurants, i en tot cas cal encarregar-lo. Per 
aquest motiu és important remarcar la col·laboració dels estaurants que ens 
ofereixen, un any més, la possibilitat de gaudir d’aquest plat excepcional. 

 
Com en edicions anteriors, amb el menú del Niu es t indrà una entrada gratuïta per 
visitar l’exposició temporal de la Fundació Josep Pla. 
 
3. Jornada Emprèn i Empresa 2017. Informe 
 
Informar la junta de govern IPEP que des de fa uns anys l’IPEP organitza una 
jornada dedicada a l’emprenedoria i l’empresa, i que normalment se celebrava el 
mes d’octubre. Enguany, i atesa l’oferta formativa que estem donant, la jornada 
quedaria inserida enmig d’aquestes formacions. Informem doncs a la junta que 
promourem aquesta jornada com cada any, però proposem a finals de novembre 
pendent de confirmar la data definitiva. 
 
4. Sol·licituds projectes i programes ocupacionals.  Programa treball i formació. 

Subvencions contractació en pràctiques de joves ben eficiaris dels programa 
de garantia juvenil a Catalunya. Informe 

 
A. CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS  
DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA  

 
La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en 
pràctiques de joves amb formació. El SOC subvenciona 4 contractes de 
treball en pràctiques , durant un període de 6 mesos a jornada completa . 
Total subvenció sol·licitada: 44.000€.  
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Els perfils de joves a contractar i les àrees on aniran de l’ajuntament seran les 
següents: 

 
- Un prospector per al desenvolupament local per l’Ipep, joventut i Cultura  
- Un advocat per Recaptació i Secretaria 
- Un administratiu/iva per Medi Ambient, Intervenció i Informàtica (lligar bases 
de dades)  
- Un tècnic social per Educació i Benestar social 

 
Va dirigit a joves de més de 16 anys i menys de 30 que no estudiïn ni treballin i 
disposin d'un títol universitari, de formació professional de grau mig o superior 
o equivalent, o un certificat de professionalitat. Cal que estiguin inscrits i en 
situació de beneficiari al registre de Garantia Juvenil i a l’OTG com a no 
ocupats (DONO) en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació. 

 
El termini màxim per iniciar la contractació dels j  oves és el 30 de  
novembre  i el de fi el 30 de maig de 2018. 

 
Actualment estem pendents de resolució. 
 

B. TREBALL I FORMACIÓ 2017 
  

 
Subvencions destinades a la contractació i formació de persones en situació 
d'atur. El SOC subvenciona contractes de treball de 6 i 12  mesos i les 
accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins 
de l'horari laboral. Total subvenció sol·licitada: 169.680€. 

 
En total, hem sol·licitat 14 llocs de treball: 7 PANPs, 6 PIRMIS, 1 DONA  3 
línies de subvenció: 
- PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per 

desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys . Inclou 7 
contractes : 5 contractes assignats de 6 mesos i 2 anuals. 

- PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 
d’inserció. Inclou 6 contractes . 5 contractes assignats de 6 mesos i 
1d’anual. 

- DONA: dones en situació d’atur. Inclou 1 contracte assignats d’un any. 
- OBJECTIU PRINCIPAL: Fer més ocupables les persones aturades. No es 

tracta de trobar el millor candidat@ per a un lloc de treball sinó aquelles 
que els aportarà més qualificació i oportunitats. 

- ELS LLOCS DE TREBALL: han de tenir la finalitat d’utilitat pública i 
interès social i no poden tenir caràcter estructural. Han de ser competència 
de l’Ajuntament pel que la direcció, seguiment i supervisió de la persona 
és a càrrec de l’Ajuntament. 

 
En la sol·licitud s’han definit els següents llocs de treball: 
- 6 informadors de carrer : l’objectiu genèric és la millora de la convivència 

ciutadana mitjançant actuacions de conscienciació cívica sobre diferents 
temes i àmbits de la vida quotidiana del municipi. 
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- 4 auxiliars digitalitzadors : l’objectiu genèric és la transformació digital de 
l’Administració per la millora en eficiència, transparència, agilitat dels 
serveis prestats i el foment de la sostenibilitat. 

- 4 peons de pintura : l’objectiu genèric és la millora de la imatge exterior del 
patrimoni immobiliari d’interès social i públic per afavorir l’atracció de 
turisme de qualitat i l’ús responsable del ciutadà. 

 
INICI: 1 contracte de cada línea com a màxim el 29/12/2017 i els restants com 
a màxim del 31/01/2018. 
 
Actualment estem pendents de resolució. 
 
Estem pendents de sol·licitar, juntament amb el CCBE i a través d'un conveni de 
cost 4000€, també "Joves per l'Ocupació 2017-2019" que ens permetrà ocupar a 10 
joves més de Palafrugell d'entre 16 i 25 anys, però encara no ha sortit la 
convocatòria. La part subvencionada i per tant, invertida en els 10 joves de 
Palafrugell és de 56.360€ (regint-nos per la convocatòria passada), que sumats a la 
nostra aportació de 4000 € fa possible l'execució del projecte a Palafrugell. Al març 
2018 acaba el projecte anterior. 
 
En total, són 292.085,55€ potencialment es poden percebre de subvencions per a 
invertir en projectes ocupacionals a Palafrugell a part d’una mínima aportació de 
l’Ajuntament que no superarà el 25.000€ entre tots els projectes. 
 
5. Pla director de la bicicleta de Palafrugell. Inf orme 
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
 
Per al present estudi, l’àmbit d’actuació és el municipi de Palafrugell, incloent els 
nuclis de la platja i la connexió entre sí. 

 
METODOLOGIA I CONTINGUT  
El desenvolupament d’aquest estudi inclourà les següents fases: 

 
Fase I: Anàlisi i diagnosi de la mobilitat en bicic  leta  
En primer lloc es farà una recopilació   de: 

 
- Cartografia del municipi i divisió administrativa p er barris, 

identificant el sistema viari intern actualitzat a data 2017 
 
- Dades de mobilitat que es disposin de diferents estudis realitzats 

anteriorment: aforaments de trànsit, enquestes, pla local de seguretat 
viària, etc. En particular, val a dir que el Pla de Mobilitat i el Pla Local 
de Seguretat Vià ria va ser redactat per  l’empresa consultora que 
presenta aquesta proposta.  

 
- Recopilació d’informació de documents de planejamen  t, projectes i 

ordenança municipal de circulació , que permetin valorar la situació 
actual i prevista quant a mobilitat interna i principals centres atractors i 
generadors de mobilitat: centres escolars, equipaments esportius, 
equipaments administratius i culturals, centres comercials, etc. 
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- Recopilació d’estudis  que s’hagin realitzat relacionats amb el cicloturisme. 

 
- Diversos projectes en marxa o plantejats relacionats amb la bicicleta. 

 
En aquest Pla Director es planteja una anàlisi de la mobilitat interna al 
municipi en  bicicleta , que analitzi les necessitats de relacions internes dins 
del municipi. També però s’analitza la mobilitat de connexió amb els camins i 
carrils bicis interurbans a la comarca del Baix Empordà. 
  
Per això, es tindrà especialment en compte les infraestructures ciclistes 
(carrils bici  i aparcaments de bicicletes) presents al nucli urbà  , tant de 
Palafrugell com de Calella, Llafranc i Tamariu.  
 
Es concretarà la necessitat de la mobilitat en bicicleta, comparant-lo amb la 
infraestructura actual (carrils bici, carrers 30, Zones 20, aparcaments,.... ) per 
tenir una radiografia clara del que caldria tenir i del que hi ha. 
 
Aquest apartat requerirà un treball de camp  específic: 

 
- Avaluar in-situ la qualitat dels itineraris més uti litzats pels ciclistes. Es 

realitzarà una auditoria de la infraestructura ciclable actual així com 
d’aparcaments de bicicletes per valorar el seu estat remarcant els punts 
negres perillosos o amb senyalització incongruent o incorrecte. 

 
- Qüestionari a ciclistes (25 enquestes), per tal de copsar quines mancances 

troben en el seu itinerari habitual i propostes de millora que plantegen (tant en 
orígen, in itinere o destinació). Aquestes enquestes es realitzaran durant la 
realització del mateix treball de camp. 

 
- Detecció de bicicletes aparcades en punts no especí  fics . Això ens aporta 

informació valuosa d’on cal reforçar aparcaments per a bicicletes. 
 

Amb aquesta informació es podrà tenir una diagnosi de la xarxa ciclable 
actual , valorant els requeriments quant a xarxa i aparcaments, tenint en 
compte les necessitats de mobilitat interna del municipi (per exemple, 
accessibilitat a institut, centres culturals, instal·lacions esportives, 
ambulatoris, etc.). 

 
Fase II: Anàlisi i generació d’alternatives de cond  icionament de la 
carretera vella GIP-6543  
La carretera GIP – 6543 que connecta el nucli de Palafrugell amb Calella, és 
una eix sense vorals i que forma part, a més a més, de la xarxa cicloturística 
del Baix Empordà. Aquesta carretera té un alt trànsit de bicicletes i de vianants 
i cal analitzar com millorar-ne la seguretat per a tots els mitjans de transport. 
  
En aquesta fase, s’identificaran els punts negres existents i es realitzarà un estudi 
d’alternatives de seccions de la carretera, analitzant les diferents solucions 
propostes mitjançant una anàlisi multicriteria que valori els punts forts i dèbils de 
cada proposta per a tots els mitjans de transport. 
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Fase III: Propostes d’actuació 
 

Aquest capítol conté les propostes de la xarxa ciclable proposades. 
S’elaborarà un plànol 1:5.000 amb la proposta de xarxa ciclable i plànols de 
seccions tipus i de detall amb més definició. 

 
Així, es dividirà en dos apartats: 

 
a) Xarxa ciclable  
 
La proposta de la xarxa d’itineraris per a bicicletes de Palafrugell ve donada per 
les característiques i condicionants del seu territori. La xarxa bàsica per a la 
bicicleta que es proposarà per a Palafrugell tindrà criteris de connexió 
intramunicipal (tenint en compte els nuclis de la platja), així com també per 
satisfer les necessitats de mobilitat intermunicipal (per afavorir els 
desplaçaments quotidians entre els municipis més propers, i els desplaçaments 
turístics i de lleure). 
  
Cal tenir en compte que quan es parla de xarxa ciclable, la solució de 
connectivitat entre dos punts no ha de ser necessàriament un carril bici, sinó 
poden haver altres solucions on la bicicleta hi tingui una cabuda de forma segura. 
Per tant, la xarxa ciclable, en el seu conjunt, pot contenir diferents solucions: 
 
- Carril Bici segregat 

 
- Carril bici no segregat 

 
- Cohabitació carrer 30 amb carril bici en contrasentit 

 
- Cohabitació carrer 30 

 
- Cohabitació carrer 20 

 
- Vorera bici 

 
- Vorera Compartida 

 
- Pista bici 

 
b) Seccions tipus i planta detall de punts determinats 

 
A més a més del plànol en planta de l’apartat anterior (a escala 1:5.000), es 
dibuixaran les seccions tipus  en aquells trams on sigui interessant concretar. 
Les seccions escollides per a ser dibuixades les determinarà l’equip redactor 
juntament amb la direcció tècnica. 

 
A més a més de les seccions tipus, es proposa realitzar un màxim de 15 plànols 
en planta (1:500) de punts conflictius (cruïlles, rotondes, transicions de carril 
bici a onaz 30, etc...) per tal de que quedi clara una proposta de solució. Aquests 
punts els determinarà l’equip redactor juntament amb la direcció tècnica. 
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D’aquesta manera, la xarxa ciclable quedarà identificada i dibuixada a una escala 
suficient per validar la seva viabilitat geomètrica, i poder valorar l’impacte que pot 
suposar sobre el sistema de mobilitat general (reducció d’amplada de carrils de 
circulació, afectacions a places d’aparcament, etc.). 

 
Aquesta valoració permetrà a l’Ajuntament de Palafrugell conèixer l’abast de les 
actuacions plantejades, necessitant en posteriors fases la redacció de projectes 
executius per anar desenvolupant aquesta xarxa ciclable. 

 
6. www.palafrugellindustrial.cat  . Informe 

 
L’Ajuntament de Palafrugell tot i disposar de sòl industrial no havia fet mai el pas 
de promocionar aquests actius des de l’administració ocal. 

 
Amb aquest microsite www.palafrugellindustrial.cat , com diu el seu nom, no es 
tracta d’un portal web, ni un lloc web molt ambiciós, simplement una finestra al 
món, amb la informació al màxim d’ordenada possible, amb diferents idiomes que 
expliqui l’oferta que disposem d’espais en els diferents sectors d’activitat 
econòmica, bàsicament la zona de polígon Brugueres Nord. Coincideix quasi en 
el temps amb la nova urbanització del vial que el travessa. La nostra estratègia és 
vincular la localització d’empreses amb un territori ben organitzat, amb un 
excel·lent qualitat de vida, i una població ben formada. 
 
S’ha fet un esforç perquè aquest web estigui introduït un vídeo més enlluernador, 
estem en un moment on tot es comunica en vídeo, i en aquest llenguatge és com 
els missatges arriben amb més claretat. 

 
El pressupost d’aquesta actuació és: 

 
Vídeo promocional 665,50 € 
Disseny lloc web 1.010,00 € 
Gravació aèria dron 250,00 € 

   

 
Total: 1.925,50 €  
Sense comptar amb les despeses de RRHH, que són moltes i que han estat 
necessàries per contactar personalment amb quasi tots els propietaris de sòls i 
naus. 
 
La Sra. Margarita Mauri comenta que el web ha de ser actualitzat per tal 
d’introduir els canvis i les noves dades, que si aquesta feina es farà des de 
l’IPEP. 
 
El Sr. Narcís Ferrer comenta que s’ha demanat a tothom que tingui dades que, 
en cas de canvi, ho faci saber. Una opció també seria donar un codi d’accés als 
empresaris per tal d’actualitzar dades. S’estudiarà aquesta possibilitat. 
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7. Ordenances fiscals 2018. Informe 

 
L’Ajuntament de Palafrugell proposta unes remodelacions de les ordenances 
fiscals per l’any 2018, amb l’objectiu d’actuar com a incentiu de l’activitat 
econòmica. Les principals novetats són: 

 
Bonificació Impost sobre Béns Immobles 60% noves OOFF NÚM. 1 IBI 
activitats o ampliació de les existents durant 3 Article 5è 5.c 
exercicis des de la finalització de les obres en els  
Sectors d’Activitat Econòmica que, d’acord amb el  
POUM de Palafrugell, tinguin com a ús predominant  
l’ús industrial .  
Proposta bonificacions fiscals àreas polígons OOFF NÜM. 3 ICIO 
industrials els Sectors d’Activitat Econòmica que, Article 7è.1.e 
d’acord amb el POUM de Palafrugell tinguin com a ús  
predominant l’ús industrial . .No es modifica el %, només  
es nominarà els sectors concrets que són (esperar 
listat  
urbanisme)  

  
La bonificació del 50% per obres per inici o OOFF NÜM. 3 ICIO 
remodelació d’activitat econòmica passa a ser del Article 7è..1.f 
60%  
La bonificació del 50% per obres per habitatges de OOFF NÜM. 3 ICIO 
protecció oficial passa ser del 60% Article 7è..1.f 
Bonificació 50% (abans era 25%)→ Les activitats que OOFF NÚM 10 Llicència 
sol·licitin llicència o comunicació prèvia i hagintramitat obertura establiments art. 7.3 
prèviament un pla d’empresa dins del projecte 
Catalunya empren  
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell  

  
Bonificació 50% (abans era 30%) → per creació de 
llocs de OOFF NÚM 10 Llicència 
treball obertura establiments art. 7.4 

  

 
8. Preu públic. Aprovació. 

 
Propostes de despesa.- Aprovació 
 
Vist l’article 23 de les bases d’execució del pressupost, es proposa a la Junta de 
Govern de l’IPEP l’adopció de l’acord següent: 
Primer.- Aprovar la següent proposta de despesa per un import total de 9,95 euros: 

Aplicació Import Text lliure 

3600 Venda articles 
oficina de turisme 

9,95 € (IVA 
inclòs) 

Llibre “I com aquestes mil”. Commemoració  
dels 50 anys de la cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell 
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39901 Ingressos Niu 
i Garoinada 

230,00 € 
(aquesta 
aportació no 
està subjecte a 
l’IVA 

Aportació reduïda participació campanya 
gastronòmica de la Garoinada 

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta minuts 
 
PALAFRUGELL, 10 d’octubre de 2017 
 
EL PRESIDENT 

 
 


