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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 DE GENER DE 2017 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
 
Sr. Albert Gómez Casas 
Sra. Maria Teresa Frigola Borràs 
Sr. Guillem Genover Ribas 
Sra. Roser Massaguer Malleu 
Sr. Margarita Matas Jordi 
Sra. Glòria Tamayo Ramon 
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 de gener 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 senyor Juli Fernández i el senyor Josep Ramón Sepúlveda excusen la seva 
assistència.  
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
2. Garoinada 2017. Informe 
 
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 preu del menú variarà entre els 35€ i 40€, depenent de l‘establiment. Recordar que 
les xifres aproximades, no sempre el rapport dels restaurants és exacte, el 2016 varem 
estar al voltant dels 5.200 menús/racions. 
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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). Amb negreta els dos establiments nous d’enguany, el Pa i Raïm ja hi 
havia participat i Can Martí Patxei és nou. Veureu que no hi ha cap representant de 
Calella, el Restaurant el Balcó de Calella (H. Sant Roc) està immers en un projecte de 
millores que fa impossible la seva participació d’enguany.  
 
La 26ª edició de la Garoinada manté el patrocinador dels darrers anys, Vins i Licors 
Grau, s.a. amb els vins Espelt de l’Empordà.  
Els paquets de de cap de Setmana, el premium i la fórmula garoinada i sortida amb  
vaixell segueixen vigents. Recordar que enguany varem arribar a la xifra de 300 
paquets, una fórmula que cada sembla que té més acceptació. 
 
Presentem la Garoinada el dijous, 12 de Gener a Llafranc, concretament a l’hotel 
Llevant. En termes d’estratègia comunicativa l’esforç es realitza en mitjans de 
comunicació tradicionals de segment generalista (ràdio) a nivell català (Rac 1, Ser...) 
es continua amb l’aposta per la ràdio pública francesa tota la regió Montpellier i a les 
ciutats Toulousse i Perpignan. 
 
Es fa un esforç molt important per arribar a la premsa escrita especialitzada en 
gastronomia per tal d’arribar al segment “foodies” i sobretot treballem fort amb la base 
de dades d’amics de la Garoinada amb més de  4000  mails aproximadament i amb les 
xarxes socials pròpies que tenim un abast molt interessant.   
 
La novetat d’enguany, encara que ja sembrada des de l’any passat és l’aposta per 
treballar per petits nínxols de mercat, l’any passat es va iniciar l’estratègia del mercat 
japonès, enguany ja tenim reservades visites de prescriptors especialitzats pel mercat 
japonès, en aquest cas dos bloguers especialitzats en gastronomia que publiquen 
pensant en el mercat nipó. 
 
3. Pla d’actuacions 2017. Aprovació 
 
Veure document. Pla d’actuacions 2017 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
4. Plans d’ocupació 2017. Procediment i selecció de ls candidats. Informe 
 
Com ja s’ha explicat en les tres darreres juntes de govern l’iPEP a través del SOMI ha 
presentat candidatura a gestionar uns projectes ocupacionals que impliquen un 
important esforç per part de tot l’equip.  
 
En aquesta apartat de l’ordre del dia volem deixar clar que els processos de selecció 
d’aquest beneficiaris d’aquests projectes ocupacionals són complexes, i molt dirigits 
per les oficines de treball de la Generalitat en cada territori. Parlem concretament del 
projecte TREBALL I FORMACIÓ.  
 
TREBALL I FORMACIÓ 2016-2017 
 
Gestió que efectua el SOMI: 
  

1. Estudi i valoració prèvia 
 

N hores/tècnica 
1 setmana de dedicació quasi complerta 
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Interpretació convocatòria, ajustament a 
les necessitats de l’ajuntament. 
Proposta prèvia d’acord polític 
 
 

2-Selecció dels participants 
 
Comporta: 
-Gestions amb l’Oficina de treball 
-Valoració de currículums (168), trucades 
prèvies. 
-Establir criteris de selecció 
-Preselecció de candidats (2 persones x 8 
h) 
-Entrevistes de selecció (3 persones x 5 d 
x 7 h. Aprox) 
 

- Valoració 168 currículums 
- Preselecció 10 hores 
- Trucades 7 hores 
- Núm. Entrevistes 41 per brigades + 20 
d’auxiliars administratius en 4 dies 
- Entrevistes 105 hores/ 2 tècnics i 1 de 
suport 
- Prova escrita 5 convocatòries 
equivalents a 5 hores de proves  
- Elaboració de protocols i documents 
de valoració 6h  tècnic 
Correcció prova escrita i recompte 
puntuacions- Proposta de persones 
seleccionades. 6h  de dos tècnics. 
- Comunicació del resultat de selecció  
a les persones seleccionades i les 
reserves. 
A dia d’avui queda un lloc descobert 
per un problema administratiu del SOC 
i hem de realitzar una nova selecció 
per la plaça de l’Ipep que ha quedat 
descoberta. 
 
 
 

3.Coordinació amb l’OTG 
 

Durant tot el programa, amb més 
intensitat a l’inici amb la selecció i 
contractació i amb altres i baixes del 
programa 

4. Coordinació amb serveis socials  
-Proposta i valoració prèvia de candidats 
RMI 
- Comunicació de les persones 
seleccionades  

Preselecció 10 hores 
Coordinacions 

5. Coordinació amb RRHH 
Protocols i procés de selecció 
Seguiment en la selecció, contractació, 
formació, incidències i justificació. 

Durant tot el programa 

6 Gestions amb intervenció 
 

A l’inici i durant la justificació sobretot 

7. Coordinació amb el SOC Durant tot el programa per la seva 
correcta execució  

7.Coordinació amb les àrees d’acollida  
- Reunions i turcades de coordinació 
Peticions de memòries inicials i final, 
gestió, documentació de control i gestió 
d’incidències, seguiment i justificació 
 
 

Abans, durant i en la justificació. Sobre la 
marxa 
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8-Gestió i justificació tècnica 
Publicitat 
Recollida de memòries de les àrees, 
redacció de memòries, elaboració de 
memòria final 
 
 

 
Publicitat 2 h. 
Coordinació amb RRHH, intervenció i 
àrees per redacció de memòries 
justificatives 12h 
 

9. Gestió i justificació administrativa 
Acords  de junta, entrada a firmadoc i 
gestions per eacat 
Control i justificació econòmica 
Recollida i custodia de documentació 
Arxiu definitiu 
 

50 hores/ administratiu 

 
 
Aspectes a tenir en compte en el desenvolupament del projecte:  
 

- Dificultat de trobar perfils que compleixin requisits de la convocatòria i perfil 
demanat per les àrees. Costa que entenguin que no és personal d’estructura 
sinó que és un projecte ocupacional de caràcter social amb l’objectiu que les 
persones es desenvolupin en el lloc de treball. 

- Comprensió per part de les àrees participants del caràcter social de la 
convocatòria i els condicionants i compromisos tècnics que comporta acollir-se 
a la convocatòria: supervisió, adaptació, fer complir condicions de seguretat en 
el treball, aprenentatge, seguiment i avaluació fins al final del projecte . 

- Alta probabilitat d’incidències  en el seguiment de les persones contractades al 
llarg del programa. 

- Gestió de la informació que arriba a la ciutadania per diferents mitjans, 
generant falses expectatives perquè no es tracta d’una convocatòria oberta de 
cobertura de llocs de treball sinó que és una subvenció per incentivar 
l’ocupació de persones que tenen problemes d’ocupabilitat (+45, pirmis...). Els 
requisits els marca cada convocatòria i l’Otg és qui proporciona els candidats a 
optar. Això genera molta confusió entre la ciutadania que s’ha de gestionar 
amb molta “mà esquerra”. 

- Contradicció entre la normativa local i l’autonòmica en quan al procediment de 
selecció. Això fa més feixuc la posada en marxa i genera molta confusió perquè 
no són compatibles i augmenta la dedicació tècnica per ajustar-se al màxim a 
les dos legislacions... 

- Gran càrrega de gestió administrativa sobretot en la sol·licitud, posada en 
marxa, formació i justificació. 

- Els terminis són curts, molt inflexibles i ajustats en el temps i coincideixen amb 
les dates complicades per la sobrecàrrega de feina de l’equip, ja que sempre 
coincideix amb la posada en marxa d’altres actuacions i tancaments d’any. 
Sensació d’anar a contrarellotge per iniciar actuacions. 

- Dificultat de comunicació amb el SOC per a la resolució d’incidències i dubtes 
en l’execució del programa. Manca d’un referent proper i amb coneixement del 
programa resolutiu. 
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- Molta dificultat de comunicació amb les persones objecte d’aquests projectes, 
ja que, en la majoria dels casos, corresponen a un atur residual per causes 
vàries, entre elles persones d’origen estranger amb molta manca de recursos 
formatius i idiomàtics. Això dificulta la posada en marxa i el desenvolupament. 

- Malauradament en determinats perfils es detecta la falta de ganes o voluntat de 
treball, tot i els avantatges que representa aprendre l’hàbit del treball, rebre una 
remuneració i cotitzar mínim 6 mesos. 

 
 
5. Balanç Cap d’any a Palafrugell. Informe 
 
El cap d’any de 2016 a Palafrugell  ha esdevingut un èxit sense precedents en la vida 
nocturna de la vila, i el que és més important sense incidències i amb una valoració 
per part de tots els participants, usuaris immillorable. 
 
Per aclarir conceptes, a l’ipep a finals del mes de novembre ens arriba per part de 
l’Ajuntament la sol·licitud de pensar en una proposta creativa per tal d’oferir a la 
ciutadania i visitants una oferta d’oci nocturn passades les campanades de cap d’any.  
Amb la premissa que aquesta tingués una acceptació i rebuda més importants que el 
format concert d’altres edicions.  
 
Com que la proposta arriba a l’àrea de promoció econòmica nosaltres pensem en 
termes d’impacte econòmic per la vila i les empreses del sector, així com sempre 
tenim molt en compte el retorn de cada € públic destinat a qualsevol acció.  
 
Doncs la proposta ha tingut un retorn excepcional, a falta de fer la reunió de balanç 
amb el sector de demà dimecres 11 de gener, recordar que hem estat capaços de fer 
treballar conjuntament 7 establiments d’oferta d’oci nocturn, probablement una oferta 
d’establiments que a l’hivern feia molts anys que no existia a Palafrugell. 
 
Tots els establiments han manifestat que el fluxe de visitants ha estat molt superior a 
les seves expectatives, els establiments amb més capacitat d’acollir clients (Lolailo, 
Muvas i Lolas) van acabar la major part de les existències, i els locals més petits van 
haver de tirar d’existències d’altres establiments amics (Candela, la industrial...) Tots 
han manifestat que de llarg l’experiència ha estat molt positiva.  
 
Sense disposar de dades exactes perquè a certa hora de la matinada es va deixar de 
comptar assistents el bus va fer un recompte a la baixa de mínim 600 usuaris d’aquella 
nit.  
 
Arrel d’aquesta iniciativa el col·lectiu d’establiments vol seguir treballant aquesta línia, i 
és molt probable de cares a futures edicions s’exploti aquesta línia de treball amb més 
recursos i més al·licients encara per la nit de cap d’any. L’objectiu ser els primers de 
crear una nova manera de celebrar el cap d’any, a la manera de Palafrugell.  
 
Valoració com hem dit abans més que positiva, on s’han aconseguit tots els objectius 
marcats: 
 

• Oferta d’oci a Palafrugell. Amb la característica que era una proposta 
transversal per a tots els públics. Sense segmentar, i amb lliure accés per totes 
les persones, inclús els menors d’edat.  
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• El sector públic no fa competència a un sector privat que lluitar per consolidar-
se, al revés, els hi hem fet una bona empenta. De fet és la nostra feina.  

 
Des de l’ipep pensem i  creiem que serà necessari millorar la comunicació, sobretot 
la mateixa comunicació que fan els mateixos locals i establiments. Ells no creien 
que tingués tanta tirada, i no ens van donar l’efecte xarxa que esperàvem. És 
necessari disposar d’una partida pressupostària més important i amb més temps i 
previsió. És molt probable que en futures edicions s’hagi de reforçar el transport 
perquè ja aquest primer any hi hagut molts moments que la capacitat anava al límit 
i amb gent dreta.  

 
EDICIÓ DE MATERIAL: 
 
DESCRIPCIÓ PREU IVA 
Disseny i maquetació imatge 605 € 
Impressió 4.000 flyers 111,32 € 
Impressió 200 cartells 72,60 € 
Repartiment 120 € 
TOTAL 908,92€ 
 
COMUNICACIÓ: 
 

- Xarxes socials Turisme + locals 
- Pantalles entrades municipi 
- Can Bech 
- Falques ràdio Palafrugell 
- Agenda cultural mes desembre 
- Agenda Nadal a Palafrugell 

 
DESCRIPCIÓ PREU IVA 
124 Falques Ràdio Capital 150 €  
90 Falques 40 principals + gravació 303,71 € 
Anuncis Facebook 20 € 
Bus nit 440 € 
TOTAL 913,71 € 
 
TOTAL DESPESES             1.822,63 € 
 
SUBVENCIÓ: 
 

 
 

Titular / 
Empresa 

Representant  Nom 
comercial 

Activitat per la qual se 
sol·licita la subvenció 

Import de 
l’activitat 
amb IVA 

Import 
atorgat 

Lluna Brava 
S.L. 

Narcís Rosés 
Ametller 

Lolailo Lloguer de carpes i lloguer 
d’estufes 

750€ i 194€ 300€ 

Imma 
Domínguez 
Robles 

Imma 
Domínguez 
Robles 

Lola’s 
Music & 
Food 

Música electromecànica 
mitjançant DJ 

786€ 300€ 

Aaron Díaz 
Moron 

Aaron Díaz 
Moron 

La 
Industrial 

Actuació musical en directe 
del grup Son de Rumba 

600€ 300€ 
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6. Contractació serveis professionals disseny “Pla d’acció comercial de 
Palafrugell”. Informe 

 
Després d’uns anys on la col·laboració entre sector públic i privat en la dinamització i 
promoció de l’activitat comercial a Palafrugell no ha estat massa fructífera per la falta 
de vitalitat de l’associació que els hauria de representar.  
 
De comú acord amb els actuals membres de la junta de l’associació de comerciants 
ACOPA s’ha decidit implementar un treball de participació, investigació que acabi amb 
un coneixement i una radiografia exhaustiva dels comportament i els hàbits de consum 
de la demanda comercial a Palafrugell, per tal d’acordar un estratègia a mig termini de 
quines línies de treball desenvolupar i un pla d’actuacions a curt termini a dut a terme 
l’any 2018.  
 
Així mateix, tenim la voluntat que aquest procés de reflexió i investigació ens serveixi 
d’eina de catarsis perquè aflori el sentiment de la necessitat de treball, el comerç, de 
forma conjunta i potenciar la imatge de Palafrugell com el referent comercial de la 
nostra comarca, entenent el comerç com una cosa més àmplia que botigues 
d’equipament de la persona, sinó també de la llar, alimentació fresca... I si aflora la 
necessitat de treballar conjuntament, esperem que també aflori persones amb voluntat 
de nous lideratges per dotar a l’associació local d’un grup més ampli que l’actual amb 
ganes de treballar pel col·lectiu. Recuperar el sentit de la col·lectivitat, una ACOPA  té 
més sentit que mai en moments expansionistes de l’economia per exercir la seva força 
de “lobby” de manera contundent.  
 
Per tot això s’han seleccionat diferents empreses catalanes especialitzades en la 
prestació d’aquest servei de consultoria.  
 

Propostes estudi comerç Palafrugell 
 

Empresa Persona Data Cost 
Focalizza Oriol Cesena 19/10/16 17.545€ (14.500€ BI + 3.045€ IVA) 
Opinòmetre Josep Ribó 19/10/16 19.844€ (16.400€ BI + 3.444€ IVA) 
Relevance Sergi Bru 28/10/16 49.368€ (40.800€ BI + 8.568€ IVA) 
Time Consultant Jaume Montané 

Lourdes Oliver 
19/10/16 42.350€ (35.000€ BI + 7.350€ IVA) 

 
Focalizza 
Desenvolupament procés de treball: 
 

1. Reconeixement del comerç urbà i el seu entorn així com dels interlocutors del 
sector 

2. Conclusions i diagnosis 
3. Pla d’accions 

 
Comentaris: 
 
Presenta una proposta i un cronograma que s’adapta a la nostra petició i necessitats, 
demostra experiència en l’elaboració de projectes de dinamització comercial. 
Inclou, a la fase de reconeixement, focus grup amb els agents implicats així com 
entrevistes personalitzades. 
El treball de camp inclou enquestes a consumidors, visitants i 2a residència (300 
enquestes telefòniques i 300 enquestes presencials). 



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 

 

Contempla la opció de la participació del personal de l’IPEP en tot el procés de treball. 
També presenta una proposta de reconeixement i pla de modernització del mercat 
(pressupost a part). 
 
Opinòmetre: 

1. Enquestes d’hàbits de compra i consum 
2. Realització de Focus Grups a agents implicats al municipi 
3. DAFO: Anàlisi de la problemàtica comercial 
4. Pla d’actuació i propostes 

 
Comentaris: 
Demostra una gran experiència en investigació de mercats i opinió pública. Disposa de 
xarxa d’entrevistadors pròpia. 
Proposa la realització de 900 enquestes en tres onades repartides en diferents 
èpoques de l’any. 
Proposa la realització de tres focus grup amb els agents del comerç i del turisme. 
 
Relevance: 

1. Estudi sobre canvis al consumidor 
2. Transformació comercial Palafrugell 

 
Comentaris: 
Probablement són l’empresa amb més capacitat, experiència i eines per fer la 
investigació de mercat, inclús amb metodologies més innovadores.  
 
Time Consultant: 

1. Immersió / coneixement de base 
2. Radiografia quantitativa (aproximació) 
3. Anàlisi qualitatiu 
4. Elaboració diagnòstic 
5. Definició estratègica 

 
Comentaris: 
Proposa la realització de 400 enquestes en tres onades repartides en diferents 
èpoques de l’any. 
Proposa al realització de focus group i entrevistes personals i de profunditat, 
complementades amb entrevistes documentals. 
Contempla la col·laboració del personal de l’IPEP en la fase de diagnosis  
 
Conclusió:  
 
Es tracta doncs d’un encàrrec, una externalització d’un treball estratègic a imatge i 
semblança del projectes Palafrugell, estrategia turística.  
 
Després de trobades i reunions amb aquests operadors, es proposa la contractació de 
l’empresa FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I MÀRQUETING, SL, amb CIF 
B64255920,  no només per preu, sinó perquè ha sabut interpretar millor les nostres 
necessitats. Probablement és l’aposta que menys investigació de mercat hi ha, però 
amb un esforç important pels focus grups i entrevistes a prescriptors. Per contra hem 
detectat que són els professionals que més especialitzats estan en la matèria, i més 
experiència tenen en projectes similars en municipis de semblants característiques.  
 
Es proposa doncs la contractació dels serveis de l’empresa FOCALIZZA per un 
pressupost total de 17.545 € (iva inclòs). Aquesta contractació serà assumida en una 
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part principal amb càrrec al pressupost públic de l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell en la quantia de 14.545 € i l’Associació de comerciants de Palafrugell en la 
quantia de 3.000€. En cas que els terminis de contractació pública del servei es 
compleixin aquest treball s’iniciarà el febrer de 2017 i s’acabaria el novembre de 2017.  
 
7. Devolució fiança empresa Nussli. Aprovació 
 
Vist l’acord de la Junta de govern de l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local de Palafrugell, celebrada en sessió ordinària del dia 11 de 
maig de 2010, pel qual es va adjudicar mitjançant concurs pels serveis en 
l’arrendament i instal·lació de les grades i platees per la Cantada d’havaneres de 
Calella de Palafrugell a l’empresa NÜSSLI IBERIA, S.A., amb CIF número A63893895 
Atès que el servei es va adjudicar condicionat, entre altres coses, a dipositar la 
quantitat de 2.119,25 € per tal de garantir el servei del contracte. 
 
Atès que un cop finalitzat el servei es comprova que ha complert amb aquest. 
 
Aquest informant considera que es pot procedir a la devolució de la fiança dipositada 
per un import de 2.119,25 €. 
 
S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinc minuts del vespre. 
 
PALAFRUGELL, 11 de gener de 2017 
 
EL PRESIDENT, 
 


