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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 NOVEMBRE DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sra. Margarita Mauri Junqué 
Sra. Maite Frigola Borràs 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sr. Xavier Gómez Meier 
 
Gerent: 
Sr. Narcís Ferrer Ferrer 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 14 de novembre 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 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. Diagnosis de formació. Aodl d’ocupació 2017/2018. I nforme  
 
DIAGNOSI DEL MERCAT DE TREBALL 
  
Realitzada a partir de fonts estadístiques: Observatori del treball, IDESCAT i INE.  
Dades més rellevants: 
 
PUNTS FORTS: 
 

• Tenint en compte dades del 2014 al 2016 s’observa, a nivell general,  una 
recuperació del mercat de treball que ve definit per un augment de les 
contractacions i un descens de les persones registrades a l’atur.  

 
• La força de l’emprenedoria al municipi. Dades març 2017. Persones registrades 

al règim especial de treballadors autònoms:  Palafrugell 24% . Província de 
Girona 21% i Catalunya 18%. 

 
• Importància dels autònoms i la petita empresa en les contractacions del 

municipi. 76.37% els contractes són autònoms o empreses de  menys de 50 
treballadors. De 1 a 5 treballadors representen un 28.14%. 
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• Alt percentatge de contractació de gent jove de 16 a 24 anys per sobre de 
Catalunya. Contractes Palafrugell any 2016 Palafrugell 32.31% Catalunya 
23.51%. Tot i així en l’anàlisi per mensualitats es detecta que aquest increment 
ve molt marcat per la temporada d’estiu. Tot i així els hi permet tenir un primer 
contacte amb el món laboral. 

 
PUNTS FEBLES: 
 

• Forta estacionalitat: Del total de contractes realitzats el 2016 gener 4.24% i 
juliol 15.27%. Catalunya gener 6.79% i juliol 10.07%. 

  
• Temporalitat dels contractes. 89.61% temporals i 10.39% indefinits.  

 
•  Durada dels contractes 42.79% màxim 1 mes i 20.23% de 1 a 3 mesos. Per 

tant un 63,02% del total dels contractes del 2016 són de màxim 3 mesos. 
 

• Contractes poc especialitzats només un 9.65% vinculats a formació 
professional ja sigui cicle formatiu i/o universitari. Un 43.33% de les persones 
registrades a l’atur prové d’ocupacions elementals, en molts casos, inferiors al 
seu nivell formatiu. 

• Molt pes dels contractes recau sobre el sector serveis, el 2016 representaven 
un 78,48% dels total de contractes realitzats a Palafrugell. Tot i que comparat 
amb comarca està casi 5 punts per sota. Oferta poc diversificada. 

• Especial atenció al col·lectiu de majors de 45 anys el 2016 representen el 
50.76% del percentatge d’atur registral i un 17.68% de les contractacions. 

 
DIAGNOSI FORMATIVA 
 

• Objectiu principal ajustar les accions i formació que es programi pel 2018 a la 
realitat i necessitats del municipi. 

 
• Per analitzar les dades recollides s’ha dividit la informació a partir de les 27 

famílies professionals utilitzant així les mateixes categories en que el SOC 
classifica els seus cursos.  

 
• Per cadascuna de les famílies s’ha recollit diferents variables: 

                  Si crea o no ocupació,  
                  Perfils professionals difícils de cobrir 
                  recull de cursos realitzats a Palafrugell, comarca i Girona. 
                  Cicles formatius associats en al mateix municipi i sinó el més proper. 
 

• S’ha complementat l’estudi amb una enquesta que s’ha fet a 49 empreses del 
municipi de diferents sectors. 

 
• S’han entrevistat entitats, associacions i tècnics que treballen a la comarca 

amb temes d’ocupació i formació per completar l’anàlisi amb dades qualitatives. 
 

• Les famílies que generen més ocupació són 71’11% de les  ofertes del 
SOMI del 2016 i 2017 : 

                 Hostaleria i turisme  
                 Comerç i màrqueting 
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                 Serveis socioculturals i a la comunitat (grup heterogeni inclou neteja bàsica  
amb monitors i tècnics socials). 

 
• D’aquests destacaríem la dificultat per cobrir els perfils d’atenció al públic com 

cambrers/es i/o dependents/es amb domini d’idiomes. 
 

• Existència d’altres perfils de difícil cobertura en oficis concrets com per 
exemple peixeters, carnissers, mecànics, socorristes, manteniment de 
piscines...  

 
• Necessitat de sensibilitzar a la població per a l’especialització, l’obtenció 

d’acreditacions i carnets professionals. 
 

•  Es vol crear un sistema innovador per treballar amb les necessitats 
detectades, treballant a partir del que anomenarem “la formació per 
competències ” en què es vol que sigui un treball conjunt entre el sector públic 
i el privat. 

 
•  Els cursos inclourien tres tipus de perfils: treballadors de les empreses del 

municipi, persones amb interès per treballar en la professió en concret i 
persones en risc. 

 
 
 

2. Balanç any 2017 a data de 14 de novembre del mer cat de treball a 
Palafrugell. Breu memòria del SOMI. Informe 

 
Veure document adjunt.  

 
3. Subvencions empreses locals 2018. Informe 

 
Vistes les bases de les subvencions per activitats econòmiques locals que tenen com 
a objecte les següents accions: inversions de millora de la imatge exterior i accessos 
als establiments turístics, millora de les terrasses a la Plaça Nova, reforma dels 
establiments comercials i/o activitats econòmiques, foment de l’emprenedoria,  millores 
d’estalvi energètic, foment de la innovació i la competitivitat 
 
Atès que el nombre d’empreses que s’han presentat per sol·licitar les subvencions per 
activitats econòmiques locals són 20. 
 
Atès que encara hi ha documentació que s’ha reclamat i que està pendent de ser 
aportada. 
 
Vista la base c) on s’especifica que la subvenció s’atorga per concurrència no 
competitiva pel que en cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la previsió de 
despesa, l’òrgan resolutori podrà optar entre prorratejar l’import total a parts iguals 
entre tots els sol·licitants o bé assignar l’import establert a les sol·licituds per ordre 
cronològic fins esgotar el límit establert.  
 
En cas que les sol·licituds de subvencions superin la partida prevista es prioritzarà a 
les empreses que sol·licitin aquestes subvencions per primer cop, i per tant, les 
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empreses que hagin gaudit d’una d’aquestes subvencions en els darrers tres anys, 
veuran reduït l’import rebut en un percentatge del 20 % en el cas d’empreses que han 
col·laborat amb l’IPEP i en un 30% per les empreses que no ho han fet. 
 
Així doncs,  la quantia de les subvencions estarà subjecte al total d’empreses que 
finalment hagin estat aprovades. 
 
De totes les empreses presentades i pendents de la revisió final de la documentació 
aportada, es preveu que 17 empreses rebin subvenció.   
 
 

CIF/NIF Empresa/Establiment Capítol 

B17246612 Novara Hotels S.L  I 

40535893A Yolanda Porcel Martínez II 

J55282230 Kom Coffee S.C II 

B17554395 Foxima 98 S.L II 

40505182C Joan Ridao Casademont II 

78002634C  Eva Lucas Mediñà III 

77919102R  Sílvia Cano Gamero  III 

40516959K Antoni Saez Revuelta II 

B17780255 Pa i Raïm I 

B17386699 Hotel Llevant I, II i V 

A08094450 Sant Roc S.A II 

47687105D Laia Boladeres Cucurull II 

40532317S Xavier Gómez Meier IV 

J55217053 DK8 Assessors S.C V 

B55188031 Finques les Voltes Palafrugell S.L I, II i IV 

41528388W Daniella Artigas Castillo II 

41528102S Helena Bermudo Bassols III 

 
 
4. Pressupost 2018. Ratificació. Aprovació 

 
Un cop acabats els tràmits i les decisions polítiques i tècniques de l’Ajuntament, 
informar i aprovar un canvi en el pressupost de l’IPEP respecte al pressupost aprovat a 
la junta de govern del mes de setembre.  
 
L’aportació de l’Ajuntament al pressupost de l’IPEP (capítol 2) passarà a ser de 
205.000 € a 215.000 €, aquesta diferència anirà destinada íntegrament a la partida 
4300 22610 Despeses Activitats Flors i Violes.  
 
Amb tot això el pressupost de l’IPEP per l’any 2018 passarà a ser de  401.335 € un 5,3 
% més que el 2017 (381.120 €).  
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S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores. 
 
PALAFRUGELL, 14 de novembre de 2017 
 
EL PRESIDENT 

 
 


