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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 DESEMBRE DE 2016 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Maria Teresa Frigola Borràs 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sra. Glòria Tamayo Ramon 
Sr. Josep Ramon Sepúlveda Fernández  
 
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 13 de desembre de 2016 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 senyor Juli Fernández, el senyor Ernest Roglans, el senyor Xavier Gómez, i la 
senyora Margarita Matas excusen l’assistència.  
 
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
2.  Nous projectes ocupacionals. Informe 
 
Programa Agents d’ocupació i desenvolupament local  
 
Resolució favorable atorgament de la subvenció anual prorrogable fins a 4 anys. 
28.000 €/l’any.  
 
Persona que desenvoluparà la tasca la sra. Tania Segués, agent específicament 
centrat en  tasques per la millora de l’ocupació i el treball per la formació dels nostres 
ciutadans.  
 
Programa de Treball i Formació  
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Resolució  atorgament de 169.800 €.  (84.900 cada línia) 
que va arribar per EACAT el 7 de desembre. 
 
Línia A : adreçada a la de persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi 
per desocupació preferentment majors de 45 anys.  
 
(7 contractes de 6 mesos i 1 de 12 mesos). 
 
Línia B: adreçada a  la contractació de persones que es troben a l’ atur beneficiàries 
de la Renda Mínima d’Inserció 
 
(7 contractes de 6 mesos i 1 de 12 mesos). 
 
Aquest projecte permet en total la creació de 16 llocs de treball. 14 d’ells amb 
contractes de sis mesos i 2 d’ells amb contracte de 12 mesos. 
 
Els contractes de 12 mesos estan dirigits específicament a persones majors de 55 
anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i que no tenen 
cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 
anys. 
 
Formació:  Les 16 persones contractades rebran un total de 20 hores formatives dins 
les seves hores de treball. 
 
En concret els llocs a cobrir  seran: 
 
3 peons de la construcció 
4 peons pintors/es 
3 peons de neteja 
6 administratius/es 
 
Aquest personal treballarà diferents àrees : 
 
Peons, pintors, neteja: àrea serveis 
 
Administratius:  
 
1 serveis 
1 cultura 
1 mobilitat/ policia 
1 Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell IPEP 
1 joventut/ dona 
1 museu. (12 mesos) 
 

La Generalitat ha concedit la totalitat de les places laborals sol·licitades per 
l’Ajuntament de Palafrugell.  
 
3. Nadal a Palafrugell. Pista de gel i accions de d inamització comercial. Informe 
 
L’Institut de Promoció Econòmica en continua  coordinació amb l’actual junta de 
l’associació de comerciants veient la resposta dels comerciants en campanyes com la 
del dimoni escuat, que sí que tenia una bona acollida però la resposta dels 
comerciants no ens satisfeia prou, i sobretot una font continu de problemes amb 
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queixes perquè el dimoni no havia passat per casa seva. Com que es tractava d’una 
iniciativa amb una alta despesa pública s’ha de deixat de fer.  
 
Així doncs s’han organitzat activitats de dinamització comercial als carrers del municipi 
com ara cercaviles, tallers de maquillatge, jocs tradicionals, etc. Com a novetats volem  
destacar la presència de personatges infantils el dia 24 de desembre al matí així com 
la presència del tradicional “Home dels nassos” pels carrers de Palafrugell el dia 31 de 
desembre. 
 
La Pista de gel de Palafrugell, en la seva dotzena edició, obrirà les portes a la Bòbila la 
tarda del 16 de desembre fins al 8 de gener. Com és habitual, a l’entorn d’aquesta s’hi 
duran a terme tot un seguit d’activitats, concerts, espectacles infantils, tallers, 
cercaviles, etc. Absolutament complementàries a les que es realitzen als carrers de la 
vila. 
 
L’horari de la pista de gel és de 10h a 14h i de 16h a 21h, excepte els dies 25 de 
desembre i 1 de gener que romandrà tancada al matí. El preu per patinar és, com en 
anys anteriors, de 5 euros (una hora) i 3 euros (mitja hora). També es poden adquirir 
abonaments de 5 tiquets d’una hora al preu de 20 euros. 
 
Entre les activitats que es realitzaran cal destacar el tradicional concert del dia de 
Nadal amb el grup Rock’n Roll Brothers, així com l’espectacle de màgia per a tota la 
família del dia 1 de gener. 
 
La Pista de Gel i, en general, totes les activitats de Nadal que s’organitzen al municipi, 
s’han convertit en un referent d’aquestes dates, amb una  mitjana de 6.000 patinadors 
per any, és un pol d’atracció tant pels palafrugellencs com per a gent vinguda de 
municipis veïns. 
 
El Sr. Sepúlveda proposa que de cares a futures campanyes de Nadal s’instal·li un 
arbre de Nadal a la Plaça de Can Mario així com un mercat els caps de setmana. 
 
 
4. Cap d’any a Palafrugell. Informe 
 
Amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta d’oci nocturn al municipi de Palafrugell per la nit de 
cap d’any, des de l’Ajuntament i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es 
convoca els responsables dels locals de nit per proposar-los fer una campanya 
promocional conjunta. 
  
A banda d’oferir diferents suports publicitaris, l’Ajuntament ofereix subvencions per 
incentivar que els locals puguin invertir en actuacions musicals o infraestructures per 
oferir serveis suplementaris del que ofereixen habitualment. 
  
A partir d’aquí, neix la campanya de comunicació CAP D’ANY A PALAFRUGELL, que 
agrupa els set locals d’oci nocturn de Palafrugell tindran les portes obertes la nit del 31 
de desembre, a partir de les 00.30h per celebrar l’entrada al nou any: Candela, 
Harolds, La Industrial, Lola’s, Lolailo, Muva i Sol de Nit. 
  
A més, per incentivar i facilitar la mobilitat entre locals, a partir de les 00.30 h i fins les 
6 del matí un mini bus gratuït pels usuaris farà un recorregut circular i de manera 
continuada perquè la gent es pugui desplaçar de bar en bar sense haver d’agafar el 
cotxe. 
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Per a la comunicació d'aquest esdeveniment, s'encarreguen 200 pòsters, 4.000 flyers, 
falques publicitàries a Ràdio Capital, 40 Principals Costa Brava i Ràdio Palafrugell i 
anuncis al facebook de Turisme Palafrugell. 
 
 
5. La Garoinada 2017. Informe 
 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell organitza, del 13 de gener al 30 de 
març, la vint-i-sisena edició la campanya gastronòmica “La Garoinada”.  
 
Enguany, els restaurants oferiran un menú que inclourà un entrant de garoines, un 
primer plat a triar entre fideus a la cassola o bé un plat alternatiu diferent en cada 
restaurant i unes postres amb recuit. El vi i el cafè també hi estan inclosos. El preu del 
menú variarà entre els 35€ i 40€, depenent de l‘establiment. 
Els restaurants participants són: La Xicra, Pa i Raïm, Xadó (de Palafrugell), Hotel Rest. 
El Far, Hostal La Llagosta, Hotel Rest. Llafranch, Hotel Rest. Llevant i Hotel Rest. 
Terramar (de Llafranc), El Clot dels Mussols (Hotel Tamariu) i Can Martí Patxei (de 
Tamariu). 
 
Enguany l’artista encarregat del cartell serà en Pere Amilibia de l’empresa la industrial 
creativa.  
 
Pel que fa als paquets, s’han posat al dia els preus ja que des de la seva creació no 
s’havien tocat. Han quedat de la següent manera: 
 
Fórmula Cap de Setmana PREMIUM:  
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + excursió vaixell d’època + entrades 
instal·lacions culturals + obsequi + val de descompte Vins i Licors Grau 
 
Preu per persona 115€* (IVA inclòs) (anteriorment 110€) 
 
Fórmula Cap de Setmana:  
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals + val de 
descompte Vins i Licors Grau 
 
Preu per persona 85€* (IVA inclòs) (anteriorment 79€) 
 
Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:  
Menú Garoinada + excursió vaixell d’època 
 
Preu per persona 67€* (IVA inclòs) (anteriorment 65€) 
 
*preu per hotel de 3 estrelles i habitació doble. Consulteu la possibilitat de nits extres, estades amb nens i 
en habitacions individuals o en hotel de 4 estrelles. Oferta limitada a la disponibilitat dels hotels i del 13 de 
gener al 30 de març de 2017. L’excursió en vaixell pot veure’s modificada segons les condicions 
meteorològiques. 
 

INFORMACIÓ: +00 34 972 300 228 i a www.garoinada.ca t 
 
6. Conveni Aecork i Ipep. Servei de borsa de trebal l (SOMI). Ratificació 
 
Atès que des de l’IPEP té, entre d’altres com a objectiu específic la promoció de 
l’ocupació i la formació per al desenvolupament local. 
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Atès que l’IPEP disposa d’un servei d’Ocupació Municipal  gratuït per a les empreses i 
la voluntat expressada per a l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya 
(AECORK) de mantenir una col·laboració continuada i específica a les necessitats de 
personal especialitzat del sector. 
 
INFORMO: 
 
Que en data 7 de novembre de 2016 s’ha procedit a la signatura de conveni de 
col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i l’Associació 
d’Empresaris Surers a Catalunya, per al foment de l’ocupació local.  
 
S’aprova per unanimitat la ratificació d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
7. Preus públics. Aprovació 
 

Informe sobre la proposta d’establiment de la tarifa de preus públics de la campanya 
gastronòmica La Garoinada 2017 

 
 
Aquest informe respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que 
estableix la necessitat d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic tota 
proposta d’establiment o modificació de tarifes (Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
Atès que a la campanya gastronòmica La Garoinada està previst comercialitzar 
paquets de cap de setmana a través de la central de reserves Costa Brava Verd 
Hotels. 
 
Atès que aquests paquets generen un ingrés per a l’IPEP en concepte de gestió del 
paquet, es proposa l’aprovació dels següents preus públics. 
 
 Preu públic (iva inclòs) 
Paquet de cap de setmana prèmium en hotel de 
3 estrelles 

8 € 

Paquet de cap de setmana prèmium en hotel de 
4 estrelles 

9 € 

Paquet de cap de setmana en hotel de 3 i 4 
estrelles 

5,00 € 

 
* tipus iva aplicat 21 % 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA. 
 
A partir de les previsions pressupostàries contemplades en el pressupost 2017 de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell s’obté la previsió de les despeses i 
ingressos derivats de la campanya “La Garoinada”. 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. 
 
Pressupost de l’activitat: 
 
CONCLUSIONS.  



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 

 

 
Segons s’estableix en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els 
preus públics hauran de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat, i en el cas que 
ens ocupa, els imports que es proposen compleixen aquest requisit. 
 
DESPESES Previsions inicials 
  
Concepte Import 
Edició de material 4.600€ 
Promoció i comunicació 3.800€ 
Relacions públiques 5.000€ 
  
Total 13.400€ 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint-i-una hora i vint-i-cinc minuts. 
 
PALAFRUGELL, 13 de desembre de 2016 
 
EL PRESIDENT, 
 


