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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 SETEMBRE DE 2019 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas Bonany 
Sr. Josep Salvatella Mallart 
Sr. Pau Lladó Rebull 
Sra. Margarita Mauri 
Sr. Joan Farré Riera 
Sr. David Sánchez 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats 
Sr. Xavier Gómez Meier 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda  
Sra. Margarida Matas Jordi 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerent: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Sílvia Monar Aynier 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 10 de setembre de 2019 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. Josep Piferrer, el sr. Enric Gimeno i el sr. David Font, excusen la seva 
assistència.  
 

 
1. Presentació i benvinguda als nous membres de la junta.  

Ajuntament 

 
President: 
Sr. Josep Piferrer  Puig           
 
Vicepresident I: 
Sr. Joan Vigas Bonany     
 
Vocals: 
Josep Salvatella Mallart  (JxCAT)   
Jaume Palahí Agustí (ERC-AM)    
Marc Piferrer Corredor (PSC)    
Joan Farré Riera (CdP)     
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Pendent representant (PECP-ECG) 
 
Representant d’Oohxigen 
Sr. David Font Rosell     
Sra. Sandra Salabert Pedrol (suplent)   ; 
 
Representant Cambra de Comerç 
Sr. Enric Gimeno Aragonés (titular)    
 

Representants de l’associació turística de Palafrugell 

 
Representació hotels: 
Sr. Xavier Nicolazzi Angelats (titular)   
Sra. Maria Caselles (suplent) 
 
Representació càmpings: 
Sra. Glòria Tamayo Ramon (titular)    
Sr. Enric Cruz i Plaja (suplent)     
 
Representació apartaments turístics: 
Sr. Xavier Gómez Meier (titular)     
Sra. Nuri Farràs. 40524691W (suplent)        
 
Representant de l’Associació de constructors i prom otors 
Sr. Marià Judez i Pi  
  
Representant de bars i restaurants 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda Fernández 
  
Representant de l’Associació d’indústries del suro amb establiment obert a Palafrugell 
Sra. Margarida Matas Jordi 
     
Representant del mercat municipal diari 
Sr. Jordi Rubau    
Sra. Daniela Artigas (suplent)  
 
Representant d’entitats culturals del municipi 
Anna Aguiló Miquel    
 
Secretària 
Sra. Eva Torres i Nieto (titular)     
 
Interventor 
Sr. Gustavo Tapias      
 
Gerenta de l’Institut de Promoció Econòmica 

Sra. Sílvia Beleña Luis     

 
 
 
2. 53a Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugel l. Informe.  
 

La Cantada d’aquest any ha comptat amb la presència dels grups Arjau, Neus Mar, 
Son de l’Havana i Port Bo, que han estat l’aposta del director artístic Oriol Oller. 
 
Enguany s’ha volgut encetar un debat de caràcter social sobre el contingut que 
aporten les lletres de les havaneres, tant pel que fa a les més antigues com a les més 
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noves, i sobretot en tot el que té a veure amb la discriminació de gènere. Entenent que 
les músiques i les lletres no són neutres, aquest any s’ha volgut posar el focus en 
aquesta temàtica per iniciar una reflexió profunda sobre la repercussió d’aquestes 
lletres a nivell social. Per aquest motiu, la direcció artística de la Cantada va incorporar 
un equip de 3 persones que van treballar i van posar el debat damunt la taula per tal 
que els grups en reflexionessin, sempre sense cap ànim de ser un element censor 
sobre el repertori.   
 
Al mateix temps, l’estreta relació entre el gènere de les havaneres i la capital cubana 
va tenir un paper destacat a la 53a Cantada. D’aquesta manera, l’esdeveniment 
d’aquest any va estar dedicat a la capital cubana, l’Havana, que es troba en ple procés 
de commemoració dels seus 500 anys d’història. Una ciutat on la cultura i la música ha 
deixat una petjada profunda i visible, i que ha escollit Calella de Palafrugell per 
col·laborar i estrènyer els vincles culturals entre Catalunya i Cuba.  
 
D’altra banda, la Cantada d’havaneres d’enguany ha tingut alguns canvis a nivell 
organitzatiu. El més rellevant ha estat el canvi d’empresa de sonorització i il·luminació. 
Aquest any s’ha fet un nou concurs i l’empresa adjudicatària ha estat BTM. Després de 
més de 25 anys, Sonostudi no ha realitzat aquest servei.  
 
El desenvolupament del servei ha patit algunes deficiències que, en gran part, no han 
tingut conseqüències greus i que han estat per desconeixement de la nova empresa 
adjudicatària. Aquestes mancances però, són de fàcil solució i s’han de tenir en 
compte per a futures edicions.  
 
Aquest any, amb la voluntat de tenir dades sobre el nombre les persones que venen a 
la Cantada, s’han instal·lat quatre dispositius que comptabilitzen els dispositius mòbils 
que tenen el wifi en obert. Aquests dispositius s’han col·locat a la zona del Port 
Pelegrí, a l’oficina de turisme de Port Bo (instal·lat durant tot l’any), al passeig del 
Canadell i a la platja de Llafranc.  
 
Les dades recollides ens donen una xifra bastant aproximada del volum de gent que hi 
ha a Calella aquest dia, malgrat que s’ha de tenir en compte que no tots els visitants 
porten mòbil o bé no porten el wifi obert.  
 
En resum, s’han comptabilitzat 23.588 assistents únics a Calella entre les 9h del matí 
del dissabte 6 de juliol i les 5h de la matinada del diumenge 7 de juliol, sent el Canadell 
on s’ha registrat més afluència de públic amb 12.271 visitants. 
 
També s’ha calculat l’impacte econòmic que suposa un esdeveniment com la Cantada 
d’Havaneres de Calella de Palafrugell s’estima que s’acostaria al voltant dels 3 milions 
d’euros. Aquesta xifra s’ha calculat sumant el valor mediàtic dels minuts televisats per 
part de TV3 amb una audiència estimada que arriba a voltant dels 300.000 
espectadors i la despesa que poden generar les prop de 25.000 persones que de 
forma anual es traslladen fins al nucli de Calella. S’ha tingut en compte la despesa 
mitjana calculada en base al sector de la restauració i l’ocupació de l’allotjament aquell 
cap de setmana. 

La sra. Aguiló pregunta si de la taula de treball, que es va fer pel tema de la 
discriminació de gènere, en sortia alguna conclusió?  

La sra.  Beleña contesta que bàsicament és posar el debat sobre la taula 
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El sr. Salvatella comenta que tenint en compte el context d’aquella època i sense que 
es caigui en lletres malsonants o insultants, també té la seva gràcia el llenguatge de 
les lletres de les havaneres 

 
 
3. Off Jazz Festival. Informe.  
 

Fa catorze anys que va néixer l’OFF JAZZ FESTIVAL dins del marc del Festival de 
Jazz de la Costa Brava. El motiu era intentar ambientar el poble de cares al Festival 
pròpiament dit. Aleshores, es va decidir fer alguna actuació al carrer a principis de 
setembre (l’anomenat Street Festival) i implicar locals del municipi perquè 
amenitzessin amb tapes, sopars, copes i música la resta de caps de setmana fins 
arribar al Festival de Jazz Costa Brava que tancaria aquesta etapa de concerts. 

Organització Off festival 
 
La imatge del Festival de Jazz  la dissenya en Pere Àlvaro. La tasca s’encarrega 
directament des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament ja que es fa de manera conjunta 
amb la del Festival de Jazz Costa Brava.  
 

Pel que fa a l’Off Festival, s’inclou la programació dins del mateix prospecte del 
Festival, en format desplegable. Una primera edició es dedica a l’Street Festival i al 
Festival de Jazz  i  es fa una menció als dies de l’Off.  En una segona tirada surten els 
concerts de l’Off i la programació del Festival i es fa un díptic exclusiu amb la 
programació de l’OFF. Tot aquest material és a càrrec de l’ àrea de Cultura de 
l’Ajuntament.  
 
Enguany hi participen vuit locals. Tots s’han buscat els grups pel seu compte. La  
Mediterrània Espai Forum, enguany, ha deixat de participar-hi per problemes 
personals. Però s’estrena el Funky Pizza: 
 

• Pati Fonda L’Estrella –  divendres 13/09, Mogari Jazz Grup 
• Funky Pizza -  dissabte 14/09, R4 Jazz Trio 
• Gretel Can Mario – divendres 20/09, Quartet Minvant 
• Hotel Terramar – dissabte 21/09, Ingrid i Llorenç 
• Hotel Tamariu -  divendres 27/09, Jazz de Copes & Érika Gómez 
• Hotel Llevant– dissabte 28/09, R4 Jazz Trio 
• Frankfurter Gretel – divendres 04/10, Joko Jazz Soft Swing 
• Hotel Sant Roc – dissabte 05/10, Joan Rubau Quintet 

 

Contactes locals  
 
Aquest any els contactes s’han fet molt aviat (finals de juny)  per disposar de més 
temps per publicitar-ho tot.  Es contacta amb tots els locals de l’any anterior i si n’hi ha 
de nous també se’ls demana si volen participar-hi.  

L’establiment, local o hotel paga el catxé del grup, 100€ per músic i el sopar.  

Cal demanar autorització a l’Ajuntament per tal de celebrar les actuacions. S’ha de fer 
una resolució d’Alcaldia. Els mateixos establiments s’han de posar d’acord per l’hora 
de muntatge, proves de so, sopar... 
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Col·laboració de l’IPEP 

 
L’IPEP dóna la quantitat de 125€ al local en concepte de col·laboració amb l’Off Jazz. 
S’ingressen mitjançant transferència bancària un cop s’ha presentat i tramitat la 
factura. 
 
Promoció del Festival 
 
L’àrea de Cultura fa la promoció amb pòsters i desplegables per Palafrugell i rodalies, 
50u i un parell de pòster per establiment participant, més  2.000 díptics, només de 
l’Off.  
 
A cada local es porta el dia del concert, un roll up amb l’anagrama del Festival, per 
posar al costat de l’escenari.    
 
Els mitjans de comunicació als quals s’ha fet publicitat són: Punt Avui, Diari ARA,   
Diari de Girona, Revista de Palafrugell, El Nou, Rev. Baix Emporda i Can Bech. Així 
com falques a TV Costa Brava, Ràdio Platja d’Aro, Ràdio Palafrugell, Club TR3S C, 
RAC105 o bé RAC1 i notes de premsa des de l’ Institut de Comunicació de 
l’Ajuntament de Palafrugell.  
  
Publicitat en tres vinils de 2x1 (Vins i Licors Grau, al costat de l’Escola Carrilet i al 
Casal) i sis muppies ( Av. Pompeu Fabra, Plaça 11 de setembre, c. Barris i Buixó, 
Pedania Llofriu, Av. De la Generalitat i Plaça del Sol).  
 
Desenvolupament concerts (personal) 
 
Una persona  de l’Ipep responsable de l’OFF Jazz (en aquest cas l’Anna Teixidor)  va 
als locals abans dels concerts per portar el roll up i prospectes. El mateix dia del 
concert es va al local (sempre que es pugui) per foto d’arxiu. L’endemà es recull el roll 
up i  es deixa al següent local que tingui actuació.  

El sr.  Farré pregunta si és bo l’off Festival pels locals 

El sr. Sepúlveda respon que ajuda una mica, perquè acabes d’omplir la temporada i 
renoves el públic amb un gent diferent que també és bo. 
 

 
 
4. Campanya de sensibilització per la igualtat d’op ortunitats a Palafrugell. 

Informe  
 

Antecedents 

L’Ajuntament de Palafrugell compta amb el Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre dones i homes 2017-2020. Està elaborat per una comissió d’igualtat 
formada per diferents serveis municipals i entitats del municipi, consta de 6 
eixos, amb objectius i accions a desenvolupar, entre ells, l’eix 2 
“Reorganització del treball i nous usos del temps” que promou accions que 
promoguin la igualtat en el món del treball. 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha rebut una subvenció del Departament de 
treball i Afers Socials i Famílies per a implantar mesures d’igualtat en el 
treball adreçada al teixit empresarial durant aquest 2019. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament executa aquesta subvenció a través de l’IPEP, que té 
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competències sobre el territori, les empreses i les persones en matèria de 
desenvolupament local.  

El resultat és la campanya “La igualtat a la feina recompensa”:  

 

Objectius 

1. Conscienciar a la població en general de l’existència de la desigualtat 
entre dones i homes: àmbit educatiu, empresarial i familiar. 

2. Donar a conèixer dades actuals de la situació desfavorable de les dones 
en aquests àmbits. 

3. Promocionar els valors favorables a la igualtat de gènere: 
corresponsabilitat, apoderament i promoció de les dones i fomentar una 
actitud respectuosa i igualitària per raó de gènere. 

4. Visualitzar el desenvolupament de bones pràctiques en el teixit 
empresarial en matèria d’igualtat 

 

Públic destinatari i nombre de persones beneficiàri es 

El públic destinatari serà la població en general de Palafrugell: estudiants, 
empreses i ciutadania en general. Persones beneficiàries: 22.725 persones 
aproximadament, corresponent al padró municipal. 

 

Resultat esperat 

Fomentar la consciència de la població en el reconeixement de l’existència 
de desigualtat de gènere que fomenti l’adquisició de valors i motivi 
actuacions favorables a la igualtat de gènere ja sigui en l’àmbit familiar  a 
nivell particular, en l’àmbit educatiu i en el laboral. 

 

Pressupost 

2019: 4.750€  

 

Sistema de seguiment i avaluació 
Quantitat de material editat difós 
Tipologia d’unitats receptores 
Mitjans de comunicació utilitzats 

 

Accions concretes de la campanya 

Es van valorar 3 propostes de disseny i accions corresponents a 3 empreses 
diferents. Es van valorar amb una taula de personal tècnic de la casa 
especialitzat en temes d’igualtat, empresa i ocupació i es va escollir una 
proposta que es materialitza en Una Campanya concreta anomenada “La 
igualtat a la feina recompensa”. Es tracta de fer un concurs que reconegui 
les bones pràctiques amb mesures o accions impulsades per empreses per 
assolir la igualtat d’oportunitats en el treball. A les bases es poden veure els 
àmbits i la tipologia d’accions que es poden haver desenvolupat a les 
empreses. 
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S’adjunten les bases del concurs per a empreses que ja han estat 
aprovades per Junta de Govern en breu s’iniciarà la seva difusió per 
diferents mitjans. Les empreses s’hi poden presentar del 16 de setembre 
fins al 31 d’Octubre. El jurat serà constituït per membres de la Comissió 
d’Igualtat de Palafrugell. El premi no és econòmic sinó de reconeixement. Es 
penjarà tota la documentació i sol·licitud al web de l’Ipep i al de l’Ajuntament. 

 
 
5. Sol·licituds de projectes i programes ocupaciona ls en fase de sol·licitud. 

Informe  
 

A) Programa subvencionat “Treball I Formació 2019-2 020”  

Objectiu específic del programa:  facilitar a les persones en situació d’atur amb més 
dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les dificultats 
d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals 
mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, formació 
professionalitzadora i suport i acompanyament per l’aprofitament màxim del programa i 
emponderament per la posterior recerca de feina . 
 
Destinat a les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi preferentment més grans de 45 
anys, les persones en situació d’atur destinatàries de la renda garantida de ciutadania, 
les dones en situació d’atur i les persones que obtinguin una autorització de residència 
temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. 

 
Actuacions subvencionables: 

- Contractes de treball: 15 
- Formació mínima de 60h per a cada persones treballadora 
- Coordinació del programa: 1633 hores de treball d’un Tècnic mig 

 
Import aproximat de la subvenció:  
 
15 contractes de treball : 18.760€ x contractes anuals i 9.380 x contractes de 6 
mesos= 178.220€ 
60 hores  mínimes de formació  per persona: preu x hora depenent mòdul formatiu. SI 
és formació transversal 7.86x 30= 235,8€ o 7.38x30 221,4€ alumne 
Coordinació: 34.067,24€ 
Subvenció: contractes 178.220€ + formació aprox: 6. 858€ = 185.078€ + 
coordinació 34.067,24€=  
TOTAL 219.145,24€ 
 
Criteris que utilitza el SOC per la distribució ter ritorial de la subvenció: 

- Incidència del col·lectiu de persones a qui s’adreci la línea de subvenció. 
- En relació amb les diferències territorials de Catalunya des del punt de vista 

socioeconòmic i de l’ocupació. 
- Execució del Programa en l’exercici anterior. 

 
3 línees de subvenció: 

 
a) Preferentment majors de 45 anys en risc d’atur de llarga durada i que no cobrin 

res 
2 contractes de 12 mesos a jornada complerta 
5 contractes de 6 mesos a jornada complerta 
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b) Perceptors de la Renda Garantida (PRGC) 
6 contractes de 6 mesos a jornada complerta 

c) DONA 
2 contracte de 12 mesos a jornada complerta 
 

 
 

d) ACOL 
Dirigit a entitats privades. Persones que obtinguin una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. 

e) Accions de COORDINACIÓ i suport 
Hores destinades a aquesta acció. Cost salarial d’un tècnic mig. 
 
 

*Cal presentar una acció de treball o grup de treball per a cada línea 
 
Llocs de treball: les feines a realitzar per aquestes persones han de ser competència 
de l’Ajuntament, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de ser 
activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de l’ajuntament i han d’estar 
directament relacionades amb l’interès general i social al qual serveix l’ajuntament.  
 
*Criteris de valoració del SOC per atorgar les subvencions: 
Es valoraran els projectes que incloguin contractacions en ocupacions amb més 
afiliacions a la seguretat social i en sectors d’activitat amb més impacte econòmic. 
 
Termini per presentar sol·licitud:   13 de setembre 2019, inclòs. 
Inici actuacions:  31/12/2019. Les línies es consideren iniciades amb la formalització 
de tots els contractes. 
Fi actuacions:   pels contractes de 6 mesos el 31/07/2020 i contractes de 12 mesos el 
31/01/2021 
L’acció de coordinació i suport ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de gener de 2021 
inclòs. 
 
*Actualment en fase de sol·licitud. 
 

B) Programa subvencionat “Joves titulats en Pràctiq ues 2019-2020”  

Destinat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els seus estudis 
universitaris i que es troben en situació d’atur. 

Objectiu :  incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva 
ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica 
laboral en un lloc de treball real. 

El SOC subvenciona 5 contractes de treball en pràctiques , durant un període de 6 
mesos a jornada completa . 

Total subvenció:  55.000€ 

Llocs de treball generats: 

1. Tècnic/a  auxiliar d’urbanisme.  

+45 PRGC DONA 
2 contractes anuals 
5 contractes semestrals 

6 contractes 
semestrals 2 contracte anual 
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2. Tècnic/a de gestió documental.  
3. Tècnic/a auxiliar d’ocupació.  
4. Tècnic/a de georeferenciació.  
5. Tècnic/a de diagnosi d’edificis.  

 
* Actualment el programa està esperant resolució d’atorgament 
 
 
C) Contractació de dues Agents d’ocupació i desenvolup ament local (AODL)  
 
S’ha obert el període de sol·licitud per la pròrroga de les dues Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local adscrites a l’àrea de promoció Econòmica, concretament una 
dins del Servei d’Ocupació Municipal (SOMI) i l’altra a Turisme. 
 
Les AODL són tècniques, amb titulació universitària, que treballen a temps complet per 
dinamitzar, promoure i executar, en concertació amb d'altres agents del territori 
(agents socials, econòmics, empresarials i altres) polítiques i programes que 
afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un creixement 
econòmic sostenible generador d'ocupació.  
 
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local i finança un 80% del cost 
salarial de les dues tècniques. 
 
 
Termini per presentar sol·licitud:   fins el 30 de setembre 2019 
 
Total subvenció : la quantia del mòdul anual econòmic per a cada agent d'ocupació i 
desenvolupament local és de 36.000,00 euros, que per dos AODL’s sumen 72.000€. 
 
Màxim inici contractes:  31/12/2019. 
 
*Actualment en fase de sol·licitud. 

 
 
TOTAL DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES FINS AL MOME NT PER A 

SER EXECUTADES EN LES ANUALITATS 2019-20: 
  

346.145,24€ 
 

El sr. Vigas explica que la figura del coordinador servirà per portar el seguiment de la 
resta de personal que està repartit per diverses àrees de l’ajuntament. 

El sr. Sánchez pregunta qui fa la selecció 

La sra. Beleña explica que en aquest cas el mateix Servei d’Ocupació aporta els 
desocupats i es coordina amb el SOMI. 
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6. Sol·licitud adhesió a la Xarxa de Serveis Locals  de Promoció Econòmica 

(XSLPE) 2020-2023. Aprovació  
 

Relació de fets i fonaments de dret 
 
Vista la convocatòria pera l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica 8xslpe) 2020-2023, aprovada per la Diputació de Girona en data 7 de maig 
de 2019 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona  (BOP núm. 116) 
 
Vistes les bases reguladores de l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) 2020-2023, aprovades per el Ple de la Diputació de Girona de 7 
de maig de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona  (BOP núm. 
95) 
 
Atesa la pertanyença actual a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE), segons signatura del conveni l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció econòmica (XSLPE) per al període 2016-2019. 
 
Atès que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell actua com a entitat delegada 
de la promoció econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell . 
 
Atès que es compleixen els requisits indicats al punt 3 de la convocatòria: a. Disposar 
d’un responsable polític amb atribucions en matèria de promoció econòmica, b. 
Disposar d’un treballador de perfil tècnic adscrit  i c. Tenir configurada una partida 
pressupostària (concretament l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell disposa 
de pressupost propi) 
 
Es proposa: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) per al període 2020-2023 
 
Segon. Delegar la signatura del formulari de sol·licitud d’adhesió al Secretari de 
l’entitat. 

La sra. Aguiló pregunta quins avantatges té formar part de la xarxa 

La sra Beleña respon que a banda de treball conjunt per millorar en diferents projectes 
que es poden trobar les àrees de promoció econòmica de les comarques gironines, 
poder accedir a subvencions i a la formació pels tècnics.  

El sr. Farré pregunta si hi ha algun tipus de programa per gent discapacitada? 

La sra. Beleña respon que ja ho preguntarem a la tècnica del SOMI i ja li respondrem. 

S’aprova per unanimitat aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
7. Precs i preguntes.  

 

El sr. Farré pregunta quin cost té l’entarimat de la Cantada d’havaneres 

L’interventor respon que uns 46.000€ 

El sr. Farré pregunta i proposa d’internacionalitzar més la cantada, portant gent de 
fora, etc.. 
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La sra. Beleña respon que ja s’ha fet en algunes ocasions com per exemple quan va 
venir Euskal Televista 

El sr. Farré proposa que per aprofitar la despesa feta amb la cantada es podria allargar 
una setmana i fer-hi diverses actuacions 

La sra. Beleña respon que portaria més inconvenients que avantatges 

El sr. Vigas respon que a nivell tècnic s’ha de donar molt de mèrit a la gent de la casa 
per aconseguir que tot quadri a dins del recinte del Port bo. L’Organització és molt 
complicada, hi ha molts fronts que s’han d’anar tractant a mesura que es va fent el 
muntatge i el desmuntatge. Tant a nivell polític com social té un cost molt elevat.  

El sr. Gómez  comenta que es podria canviar el format, ja que molts restaurants i gent 
es queixa de la massificació. Proposa que s’hauria de tornar a les cantades de 
taverna.  

La sra. Beleña explica que després de la cantada es fan els cants de taverna en 
diferents locals i que l’espectacle vist des de tv3 dona un aire molt professional 

El sr. Vigas comenta que mentre tinguem la cantada per tv3 s’ha de fer d’acord amb el 
que ens sol·licita la televisió, sempre que sigui viable. La repercussió que té la cantada 
i Calella de Palafrugell, des de que surt per tv3 és molt gran.  

El sr. Nicolazzi comenta que si es deixessin de fer les havaneres els restaurants també 
es queixarien  

La sra. Matas pregunta quina audiència va tenir per tv3 la cantada 

La sra. Beleña respon que un 15% i l’any anterior havia sigut un 13%, per tant encara 
hi ha interès de la gent per veure aquest espectacle a la televisió. 

La sra. Mauri comenta que les cadenes de televisió sempre estan en pugna per 
l’audiència i quan tv3 tingui un altre postor ja es veurà com acaba. 

La sra. Aguiló diu que si de cas s’hauria de millora l’espectacle 

El sr. Vigas respon que també hauríem de saber què és el que vol el públic 

El sr. Salvatella El festival Ítaca quin impacte té? 

La sra. Beleña respon que aquest any s’ha fet un ple per primera vegada, amb la 
dificultat que representa programar un bon grup amb els festivals de música que hi ha 
al voltant  

El sr. Salvatella comenta que amb els 2 dies que està en funcionament el muntatge ja 
està més que justificat, que està molt ben administrat. 

El sr. Sánchez comenta si potser es podria superar el neguit de cada any haver de 
negociar la retransmissió de la cantada per tv3 

 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.15h 
 
 


