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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITUT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DEL DIMARTS 
14 DE GENER DE 2020 
 
 ASSISTENTS: 
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas Bonany 
Sr. Josep Salvatella Mallart 
Sr. Jaume Palahí Agustí 
Sra. Marc Piferrer Corredor 
Sr. Joan Farré Riera 
Sr. Alfons Rius Ribalta 
Sr. David Font Rossell 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sra. Margarida Matas Jordi 
Sr. Jordi Rubau Andújar 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
A la Sala de reunions de l’IPEP, el dia 14 de gener de 2020 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, la Sra. Margarida Matas i el Sr. Jordi Rubau 
excusen la seva assistència.  

 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
El Sr. David Font valora positivament la campanya i des d’Ooxhigen estan satisfets 
amb el resultat i ja estan pensant amb la campanya de l’any següent A nivell de 
vendes als comerços la campanya de Nadal no ha estat tant positiva i alguns tiquets 
dels entregats no s’han utilitzat. 
 
2. Balanç de la Pista de Gel. Informe. 
 
La pista de gel de Palafrugell celebra 15 anys i sobrepassa els 5.000 patinadors 
en 18 dies d’obertura. 
 
Un total de 5.105 patinadors han passat per la Pista de gel instal·lada a l’espai de la 
Bòbila durant aquestes festes de Nadal i que va estar oberta del 20 de desembre de 
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2019 al 6 de gener, concretament durant 18 dies. Aquestes xifres representen un 
lleuger augment respecte l’any anterior, tenint en compte que enguany ha estat 
instal·lada una setmana menys.  
Tot i això, cal destacar que al llarg dels 15 anys d’existència de la pista, el nombre 
d’usuaris s’ha anat mantenint i hi ha passat per l’espai aproximadament unes 100.000 
persones. 
 
Com a novetat, enguany la pista de gel de Palafrugell s’ha convertit en una de les 
primeres i úniques pistes de gel accessible de Catalunya, juntament amb la del 
municipi de Terrassa. Així, per primera vegada s’ha incorporat a aquesta instal·lació un 
conjunt de dispositius (un trineu i una cadira adaptada) per fer possible que persones 
amb discapacitats intel·lectuals o físiques lleus poguessin patinar, els quals estaven 
especialment indicats per a infants i joves. 
 
 
Taula comparativa: 
 

 
L’oferta d’oci nadalenc s’ha complementat amb diverses activitats a l’entorn de la pista 
de gel, com concerts, espectacles i tallers per al públic familiar, així com una extensa 
campanya per fomentar el comerç al municipi, acompanyada d’activitats al carrer, 
organitzada per Oohxigen Palafrugell, Comerç i Negoci. 
 
El Sr. David Font valora positivament la campanya i des d’Ooxhigen estan satisfets 
amb el resultat i ja estan pensant amb la campanya de l’any següent A nivell de 
vendes als comerços la campanya de Nadal no ha estat tant positiva i alguns tiquets 
dels entregats no s’han utilitzat. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que ha estat una campanya que la gent n’ha parlat, 
almenys al mercat i proposa, de cares a futures ocasions, la instal·lació d’una “noria” a 
Can Mario. 
 
El Sr. David Font comenta que des d’Ooxhigen proposen posar un arbre de Nadal 
gegant en alguna ubicació cèntrica. 
 
El Sr. Jaume Palahí comenta que potser caldria passar les dades de l’estalvi que ha 
suposat la reducció de dies com ara gasoil, personal, maquinària, etc. 
 
La Sra. Anna Aguiló troba que la pista de gel funciona com a punt de trobada però 
potser caldria buscar algun atractiu més que la pista. 
 
 
 
 
3. Balanç de la campanya Cap d’any. Informe. 
 

ANY 
DIES 
OBERTURA PATINADORS 

INGRESSOS 
TAQUILLA 

INGRESSOS 
ESTANTS 

INGRESSOS 
PUBLICITAT 

2019 18 5.105 16.248,00€ 3.387,73€ 2.468,40€ 

2018 24 5.693 18.710,00€ 3.387,73€ 3.436,40€ 

2017 24 5.964 21.055,00€ 3.387,73€ 3.775,20€ 
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Per tercer any consecutiu, les àrees de Promoció Econòmica i Cultura acorden 
encarregar una imatge conjunta per promoure la nit de cap d’any a Palafrugell. 
 
D’una banda, des de Cultura s’organitza una sessió amb el dj palafrugellenc Karloss 
Selektah a partir de les 23.30 h a la Plaça de l’església per seguir les campanades de 
mitjanit en directe i s’ofereix raïm als assistents. La sessió dura fins la 01.30 h. 
 
Des de l’IPEP, per quart any es convoca els locals de nit del municipi a fer una 
campanya de promoció conjunta. Se’ls ofereix el següent: 

- Aparèixer en 200 cartells i 4.000 flyers que es distribueixen pels establiments i 
punts d’informació de Palafrugell des de principis de desembre. 

- Aparèixer en suport mupis, 2x1 i pantalles informatives del municipi. 
- Campanya de comunicació amb falques a ràdio Palafrugell i els 40 principals 

Costa Brava durant 3 setmanes. 
- Campanya de comunicació a les xarxes socials de Turisme de Palafrugell. 
- Bus gratuït a disposició dels seus clients per desplaçar-se d’un local a l’altre. 

 
L’autobús gratuït inicia el servei a la 01.30h i el finalitza a les 06.00h, fent 5 parades a 
cada volta, amb una durada aproximada de 15 minuts. 
 
A les 7.00 h s’ofereix el servei d’un altre bus gratuït per anar des de la parada de bus 
de la Plaça Pou d’en Bonet i a les 7.10h des del Camp d’en Prats per pujar fins al Cap 
de Sant Sebastià per donar la benvinguda al primer sol de l’any. Després de les 
sardanes i xocolata desfeta s’ofereix el servei de bus de tornada a Palafrugell. 
 
A contrapartida, els locals que hi volen participar han de fer una aportació de 50 € 
cadascun.  
Sis locals participen a la campanya d’enguany (3 menys que l’any passat, ja que 2 han 
tancat i l’altre només fa restaurant): Sol de Nit, Metro, Candela, Daltònic i Funky Pizza. 
Comunicació: 
 
MITJÀ CONCEPTE 
40 principals Costa Brava 4 falques al dia del 9 al 31 desembre 
Ràdio Palafrugell 5 falques al dia del 9 al 31 desembre 

12/12/19: entrevista  
Som reaggae Falques del 16 al 31 desembre 
Joy fm Falques del 16 al 31 desembre 
Televisió Costa Brava Anunci del 16 al 31 desembre 
Diari de Girona ¼ de pàgina el dia 22 desembre 
El punt diari ¾ de pàgina el dia 22 desembre 
Suport 2x1 Aparcament Casal 
Suport mupi 3 a diferents punts del municipi 
 
 
Balanç: 
 
En general, la celebració de la nit de cap d’any a Palafrugell va ser un gran èxit. 
A les campanades es calcula que hi assisteixen unes 1.100 persones de perfils molt 
variats: grups d’amics joves, famílies amb nens, grups de gent més gran... Unes 300 
persones més que l’any anterior. 
 
En acabada la festa davant l’església molta gent es distribueix entre els diferents locals 
de nit que participen a la campanya. Dels 6 locals que participen a la campanya, la 
majoria estan molt contents amb el volum d’afluència que van tenir, algun d’ells 
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doblant la de l’any anterior. El balanç per part seva és molt positiu i volen repetir l’any 
vinent. 
 
Pel que fa al servei de bus va comptar amb un total de 83 passatgers repartits de la 
següent manera per franges horàries: 
 
 

 
El bus de les 7.00 h per pujar a veure la sortida del primer sol de l’any al Cap de Sant 
Sebastià el van utilitzar 36 passatgers. 

Un any més, el col·lectiu d’establiments d’oci nocturn ha manifestat la seva satisfacció 
amb la campanya i els resultats, i la voluntat de repetir l’acció l’any vinent. 

El Sr. David Font comenta que torba que l’hora de finalització de l’esdeveniment, la 
01.30h de la matinada, és massa aviat per la gent que assisteix en família amb infants 
que no poden accedir als locals nocturns. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que aquest horari de finalització és perquè es va buscar 
una activitat per omplir des de les campanades fins a l’obertura dels locals d’oci 
nocturn. 

La Sra. Anna Aguiló comenta que, ja que s’ha reduït el nombre d’usuaris de l’autobús, 
potser cal fer un altre tipus d’incentiu perquè la gent vagi als locals d’oci nocturn. 
Potser no té sentit tenir aquest tipus de servei a Palafrugell aquell dia ja que 
normalment no hi ha transport públic. 

El Sr. Jaume Palahí comenta que va haver-hi un error amb les campanades i no van 
quadrar amb l’horari real. 

El Sr. Alfons Riu comenta que no hi havia raïm per a tothom. Van repartir raïm entre 
els assistents però no n’hi havia suficient. Creu que ja que es posa al programa 
s’assegurin que n’hi haurà per tothom. També comenta el tema de les campanades, 
que no coincidia amb l’horari. Creu que potser no cal fer la despesa del bus si no 
l’utilitza  tanta gent i més tenint en compte que la majoria dels locals, excepte un, estan 
a prop uns dels altres. També explica el cas que es va trobar a St. Sebastià amb la 
sortida del primer sol de l’any. Hi havia tot l’aparcament reservat per autoritats i no hi 
havia cotxes. La gent havia d’aparcar lluny i no hi havia cap senyalització ni 
il·luminació. 

El Sr. Mirà Júdez creu que si no hi ha cap acte de protocol no caldria reservar 
aparcament per autoritats. 

La Sra. Margarida Matas explica que va veure a TV3 que el lloc de Catalunya on es 
veu el primer sol de l’any. Normalment és el Cap de Creus però el dia 1 de gener és el 
cap de St. Sebastià. Creu que podria ser una bon reclam. 

La Sra. Anna Aguiló creu que aquest és un bon argument per comunicar l’acte. 

 

Bus cap d’any Palafrugell 
Franja horària Viatgers 
De 1.00 a 2.00 h 22 
De 2.00 a 3.00 h  28 
De 3.00 a 4.00 h 23 
De 4.00 a 5.00 h  9 
De 5.00 a 6.00 h 1 
Total  83 
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4. Jornada d’oportunitats laborals. Informe. 
 

El dijous 5 de març del 2020 se celebrarà la IV Jornada d’Oportunitats Laborals, 
organitzada per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell amb l’objectiu de 
posar en contacte empresaris amb necessitat de personal i persones en recerca de 
feina perquè puguin establir breus entrevistes de treball en un sol dia i espai. 

Les empreses que tinguin previst necessitar personal es poden inscriure del 13 al 31 
de gener al web de l'IPEP 

Els candidats podran consultar les ofertes de treball disponibles a partir del 10 de 
febrer, i tindran temps per inscriure's, si compleixen els requisits, fins el 23 de febrer.  

La singularitat de la JOL recau en el fet que els perfils de candidats s’adeqüen el més 
real possible a les necessitats de les empreses. Aquest sistema permet fer un format 
d’entrevista de 6-10 minuts, donant oportunitat als treballadors de ser vistos i escoltats 
per part de les empreses, que a la vegada també valoren el fet de poder parlar amb 
primera persona amb bastants candidats que compleixen amb els requisits sol·licitats.  

 

Les dades de l’any passat (2019)… 

De les 44 empreses inscrites:  

 7 formaven part de l’Associació Turística Palafrugell 

 17 eren del sector turístic del municipi de Palafrugell: restaurants, allotjaments, 
empreses de lloguer d’embarcacions... 

 9 del sector turístic d’altres poblacions 

 11 d’altres sectors: neteja, transports, educació, etc... 

En total hi havia 98 llocs de treball diferents i 318 places vacants. 

Dels 227 candidats inscrits: 

 161 es van inscriure a través de somi@palafrugell.cat,  

 47 del portal Feina Activa i  

 19 del portal Empordà Professional 

Es van filtrar les peticions segons els requisits de cada oferta i el currículum del 
candidat. D’aquesta manera es va reduir el nombre de seleccionats per entrevistes a 
ofertes a 223.  

Finalment 157 persones van fer les entrevistes el dia en qüestió. Un 29,60% no va 
venir a fer les entrevistes. Tot i així hem comprovat que el percentatge d’absentisme 
és similar a l’any anterior (2018), un 30% aprox. La majoria dels que no venen és 
perquè han trobat feina.  

De les empreses que ens van passar el retorn de contractacions (tot i fer-ne un 
seguiment, n’hi ha que no ho han fet), un total de 14 persones van ser contractades. 

La Sra. Margarida Matas pregunta si tenim algun sistema per controlar la gent que no 
s’ha presentat a les entrevistes. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que sí, que als expedients es registra les persones no 
presentades. 
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5. Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), 
conveni 2020-2023. Informe. 

 
S’informa a la junta de l’Institut de Promoció Econòmica que ha arribat resolució 
positiva de la  Diputació de Girona per l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE) per al període 2020-2023, adhesió aprovada 
prèviament en la junta de govern de setembre de 2019. 
 
 
6. Sol·licitud subvenció anual membres a la Xarxa de Serveis Locals de 

Promoció Econòmica (XSLPE) 2020. Aprovació. 
 
Atesa la pertinença de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica. 
 
Atesa la participació en anteriors convocatòries de subvenció per fomentar projectes i 
accions de promoció econòmica, dirigida a membres de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica, anualitat 2020 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes i accions de 
promoció econòmica adreçades als membres de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica (XSLPE) publicades per la Diputació de Girona en data 26 de 
setembre de 2019 al Butlletí Oficial de la Província de Girona i Vista convocatòria 
anual de la Diputació de Girona , de la subvenció per membres de la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica, de data 12 de novembre de 2019, BDNS 482362. 
 
Atesa la possibilitat de sol·licitar la subvenció esmentada per accions de promoció 
econòmica, per un import total de 5.000’-€. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, d’aprovació del Reglament i l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 
 
Acords 
Primer.- Aprovar la sol·licitud  de subvencions destinades als membres de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica, per l’anualitat 2020, per un import total de 
5.000’- euros.  
 
Segon.- Facultar  al President perquè en representació de l’IPEP procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
 
 
7. Sol·licitud subvenció 2020 per fomentar accions i projectes de promoció i 

dinamització comerdcial, adreçades a membres de la Xarxa de Mercats 
Sedentaris de la província de  Girona (XMSG). Aprovació. 
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Vista la convocatòria de 22 de novembre de 2019 publicada al BOP de Girona número 
224, d’edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per fomentar accions i i 
projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de 
Mercats Sedentaris de la província de Girona. 
 
Atès que la Diputació de Girona, a través d’aquesta convocatòria, subvenciona als 
Ajuntaments i associacions de paradistes Membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris 
de la Província de Girona pel finançament d’accions i projectes de promoció i 
dinamització comercial dels mercats, subvencionant el 75% del cost amb un màxim 
4.000 €. 
 
Acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció exclosa de concurrència pública 
contemplada dins l’edicte d’aprovació de les bases. 
 
Segon.- Facultar  al President perquè en representació de l’IPEP procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
8. Pla d’actuacions 2020. Aprovació 
 
A la junta de govern de l’IPEP del 10 de desembre de 2019 es va informar de la 
proposta de pla d’actuacions per al 2020 de l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell (veure document adjunt). 
 
Un cop fetes les emenes pertinents, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el pla d’actuacions per al 2020 de l’Institut de Promoció Econòmica 
de Palafrugell. 
 
Vots a favor: Les senyores Margarida Matas i Anna Aguiló i els senyors Joan Vigas, 
Josep Salvatella, Jaume Palahí, Joan Farré, Alfons Rius, David Font, Marià Júdez i 
Jordi Rubau, total deu vots a favor. 
 
Vots en contra: El senyor Marc Piferrer, total un vot en contra. 
 
9. Precs i preguntes 
 
El Sr. Marc Piferrer demana com s’ha fet la reordenació de les terrasses de Plaça 
Nova. Està bé que es faci una unificació del mobiliari però no cal una reordenació. Diu 
que no és necessari. També diu que el C. Francesc de Blanes es podria seguir com 
amb les obres que es van fer a la resta del passeig. Diu que cal donar temps als 
establiments per a l’adaptació de les terrasses i que caldria fer una bonificació de l’IBI 
per exemple. També creu que obligar a posar una pèrgola als particulars no queda bé i 
que l’IPEP alguna cosa hauria de dir. 
 
El Sr. Jaume Palahí explica que no hi ha cap definició del espais. S’ha presentat un 
projecte amb una proposta tipus d’ubicació però no hi ha res definitiu. S’ha demanat 
als establiments que presentin una contraproposta, sempre tenint en compte els 
condicionants de l’ordenança i seguretat. El 50% de la plaça ha de ser lliure per 
vianants, i l’altre 50% per terrasses. Explica que a façana podran tenir “toldos” i 
“parasols” però iguals. Les taules i les cadires hauran de ser de qualitat i semblants, 
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segons uns criteris. Tenen previst fer una reunió amb els establiments de Plaça Nova 
per valorar la seva proposta perquè l’Ajuntament no vol imposar res però ha de complir 
la normativa. Del tema del C. Francesc de Blanes i la pèrgola als particulars, 
l’Ajuntament no els hi ha dit que sí que la poden posar. Si o ho tinc malentès, la llei de 
costes no permet cap tipus d’estructura a l’espai de protecció. Si la llei de costes diu 
que ha d’anar fora haurà d’anar fora. Des de l’Ajuntament s’intentarà fer pressió pels 
negocis, perquè són negocis de Palafrugell i, de moment, hi ha establiments amb 
permisos però possiblement es passarà a prohibir per motius de normativa. 
L’antic govern va fer un projecte amb pèrgoles i tinc dubtes que totes elles es puguin 
posar. Per obligar posar una pèrgola s’ha de mirar molt bé. El més normal és que els 
veïns paguin per fer un ús de l’espai públic. També hi ha el cas de Tamariu que la 
Generalitat ha exigit que l’espai de pas sigui de, mínim, 3 metres. 
 
La Sra. Anna Aguiló pregunta si qui posa la norma fa inspeccions. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que s’ha d’organitzar en funció de l’espai, que som un municipi 
turístic i els establiments han de poder treballar. 
 
La Sra. Anna Aguiló diu que al turista se li ha de facilitar l’estada i el pas i que la 
sobreocupació no és qualitat. Si no hi ha altre remei caldrà multar quan no es 
compleixi la normativa. 
 
El Sr. Josep Salvatella diu que ens hem de diferenciar en qualitat i que les nostres 
cales són petites, per tant s’emplenen ràpidament i cal que la gent estigui a gust. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que l’equip de govern hauria de decidir cap a quin tipus de 
turisme, de serveis i comerç aposta. Des de l’IPEP es fomentarà el màxim seguir la 
normativa, i que a vegades venen marcades per altres administracions. També hi ha 
negocis que si no tenen aquesta ocupació de via pública no poden seguir. Com a 
promoció econòmica cal que tothom es guanyi la vida però que compleixi la normativa. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que si és així a Tamariu ja hi hauria 4 establiments tancats. 
 
El Sr. Jaume Palahí diu que és una exigència de la Generalitat. 
 
El Sr. Alfons Riu diu que potser no cal canviar tot el sistema per alguns que han 
abusat, primer s’ha fet la proposta i llavors s’ha exposat. 
 
El Sr. Jaume Palahí explica que l’Ajuntament encarrega la proposta a una empresa. 
Els tècnics la traslladen a altres llocs. Llavors la proposta s’ensenya als operadors i 
se’ls hi diu que la estudiïn i facin proposta. Que hi ha gent que està equivocada perquè 
no s’ha imposat res. 
 
El Sr. Alfons Rius diu que si són els establiments que han d’assumir els costos del 
projecte per fer una proposta a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Palahí diu que no cal fer plànols, que de moment l’Ajuntament els hi ha 
presentat una proposta i ells vindran amb una contraproposta. 
 
El Sr. Josep Salvatella diu que l’Ajuntament ha “obert el meló”. Ha posat el tema sobre 
la taula i a partir d’aquest punt de partida es pot parlar. Només, des del moment que 
s’hagi de complir la normativa, ja ha d’haver-hi canvis. Sobretot no s’ha de perdre el 
sentit comú. 
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El Sr. Marc Piferrer diu que aquest punt de partida ha fet emprenyar als comerciants i 
si s’ha de variar, respecte al projecte encarregat, s’ha fet una despesa innecessària. 
 
La Sra. Anna Aguiló diu que de zones turístiques n’hi ha a molts llocs i que, 
generalment, el tema d’ocupació de la via pública, es respecta i està controlat. Per 
exemple, a Honfleur (Bretanya) les terrasses dels restaurants estan perfectament 
senyalitzades i fins i tot al pic del mes d’agost es respecta l’espai designat. Està tot 
marcat i tot són files rectes i, fins i tot, senyalitzant els espais de pas de vehicle 
d’emergència. 
 
El Sr. Josep Salvatella vol fer una reflexió. Plaça Nova és el rovell de l’ou al 2020. 120 
anys enrere, Palafrugell tenia 6000 habitants, també era el rovell de l’ou. Per tant 
funcionem exactament igual que fa 120 any però amb 23.000 habitants. 
 
El Sr. Jaume Palahí diu que s’ha començat a fer activitats a Can Mario i la proposta és 
potenciar que Can Mario s’hi posin negocis. 
 
El Sr. Jordi Rubau diu que molts llocs obren de nou i no arriben a un nivell bàsic de 
qualitat, ni visual de façana, ni de producte. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que l’estudi pot agrada més o menys però no es pot permetre 
certes ocupacions que no compleixen la normativa. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que hi ha la possibilitat que dos locals de Can Mario obrin negoci. 
 
La Sra. Anna Aguiló diu que el bon gust s’educa. I que a falta de tradició, cal educar en 
la cultura de la qualitat. 
 
El Sr. Jordi Rubau diu que cal parlar també del mercat dels diumenges. 
 
El Sr. Marc Piferrer s’absenta de la sessió a les 20.35h. 
 
La Sra . Margarida Matas comenta que no li sembla bé que es faci una crítica a l’IPEP 
que considera que no és constructiva, fent referència a l’escrit del PSC al can Bech del 
mes de desembre. Troba un sense sentit fer un escrit reprovant com es fan les 
reunions de l’IPEP, sense fer aportacions de com fer-les millor o diferents.  Comenta 
que han anat passant per les reunions diferents representants de partits i no s’ha fet 
mai cap debat per modificar la forma ni el contingut de les reunions. També comenta 
que és una contradicció que es faci  un escrit com aquest, en el que es critica el treball 
que es realitza a  l’IPEP i la seva orientació, però en canvi es puntualitzi que 
l’organització (la plantilla) és molt eficient. 
Recorda que precisament la recent formada Associació de Polígons s’ha fet si no ho té 
malentès, a instància de l’IPEP i del Sr Albert Gómez.  Demana que a les reunions de 
Junta s’inclogui a l’agenda  l’Associació de polígons, per tal de que es faci seguiment 
de l’activitat del Polígon, fins ara molt oblidada. Els temes que afecten a les empreses 
del polígon, poden ser d’interès per altres sectors. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que potser no cal fer política a la Junta de l’IPEP. 
 
La Sra. Margarida Matas diu que tornarà a tractar el tema perquè la persona o 
persones que hagin fet aquest escrit concretin els canvis que caldria fer. Canvis i 
propostes que segons l’escrit esmentat  caldria aplicar a les reunions de la Junta i  a 
les línies de treball de l’organització. Com és evident, és  d’interès conèixer les seves 
propostes. 
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La Sra. Sílvia Beleña comenta que si pensem que hi ha temes a tractar que ho poden 
proposar. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 21.30h 
 
 


