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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 
12 DE MAIG 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 Rosell 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Jordi Rubau 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 12 de maig 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, Sr. Xavier Nicolazzi Angelats, el Sr. Xavier Gómez, excusen la 
seva assistència.  

 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació . 

 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 

 
2. Esdeveniments i activitats ajornades o anul·lade s per l’estat d’alarma. 

Informe.  

Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, des de l’IPEP hem hagut de suspendre o 
posposar les activitats que hi havia previstes: 

• Jornada d'emprenedoria, prevista pel 23 de març, anul·lada. 

• Cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, prevista pel 4 de juliol, pendent 
de decidir. Estem esperant a tenir més clares les mesures que es proposen per 
aquest tipus d’espectacles i a rebre resposta de TV3 per si vindran a cobrir o 
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no La Cantada en el cas que es faci. Si no es pot fer el 4 de juliol, s'anul·larà, 
no s'aplaçarà. 

• Sopars Cantats Pere Bahí que havien de ser els caps de setmana de maig 
s'han anul·lat. 

• Tast al Mercat, previst durant les festes de primavera, s’ha aplaçat fins al mes 
d'agost, segurament durant el fira rebaixa d'Oohxigen. Per confirmar. 

• Cursos d'emprenedoria previstos per la primavera, s'està estudiant fer alguns 
on-line i d'altres posposar-los per més endavant. El curs de Comptabilitat i 
fiscalitat per a persones autònomes està previst fer-lo online. La resta de 
cursos, degut al perfil de persones a les quals va dirigida la formació, és difícil 
portar-la a terme online. Per la qual cosa, es posposa a més endavant quan 
estiguin definides restriccions les restriccions per a aquestes accions. 

• Flors i Violes, previst per al 1-3 de maig, aplaçat fins al 25 de setembre. Tot i 
que es va fer l’1 de maig una versió virtual de l’esdeveniment amb molts bons 
resultats. 

Tot i que el festival Flors i Violes 2020, es va ajornar al proper 25 de setembre, es va 
decidir oferir un tastet de la programació, el passat 1 de maig , de forma virtual a través 
de l’instagram Live.  
 
Sota el nom de FLORS I VIOLES HOME EDITION!, es va celebrar un resum del 
festival, en directe per Instagram Live presentat per Pau Murner, conegut com el 
“pregoner del Flors i Violes”, amb connexions i concerts en directe  amb els diferents 
grups i entrevistes als artistes, entre d’altres.  
 
La programació va començar a les 12.00 h del migdia amb un homenatge al popular 
“OFF FLORS I VIOLES - VERMUT ELECTRÒNIC ” de la mà de Birres Braves Trail 
Team, amb la sessió de diferents dj’s del municipi (Ruben Hit, Boit Dj i Tawi DJ) i que 
va durar fins a les 14.00 h.  
 
Desprès d’aquest aperitiu animat, i amb un total de 200 seguidors, va arribar la 
programació més important, que va començar a les 18.00 h de la tarda i fins passades 
les 21.00 h del vespre.  
 
Una programació molt seguida on-line que va comptar amb connexions d’entrevistes i 
concerts en directe de :  Fundación Tony Manero, Mazoni, Orquestra Diversiones, 
Joan Colomo, Reggae Per Xics, Kids from Mars, Maria Jacobs, Aida Blanco, Anna 
Ferrer, Anna Caner, l’Escola de Música, La Gastronòmica, Anna Grimal, Juli Sanjuan i 
Clàudia Torrellas de La Clau, Eventes & Wedding.  
 
Els resultats d’aquest tastet virtual del festival ha estat molt positiu, amb un seguiment 
constant pels usuaris, del que destaquem el pic de connexions al moment, que va 
arribar a 130 persones a l’hora  i un total de gaire bé 1.000 persones que van veure 
la programació, de les quals, un 47% de Palafrugell , un 11% de Barcelona , un 7% de 
Girona  i la resta (35%) dels pobles de l’entorn.  
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Per altra banda, es va proposar decorar balcons, terrasses, espais i enviar les 
fotografies etiquetant i mencionant les xarxes del festival i s’han rebut 25 fotografies i 
encara es van rebent.  
 
El Sr. Sepúlveda demana si el Flors i Violes es farà el mateix que estava previst pel 
mes de maig o diferent. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que sí, que el programa serà el que estava previst pel 
mes de maig i que s’afegirà un espai per exposar objectes, manualitats, pintures, etc 
que la gent hagi fet durant el confinament. Potser es pot afegir alguna cosa més però 
no tenim la previsió de fer grans canvis perquè estava tot molt avançat. 
 
 
3. Actuacions i mesures realitzades durant l’estat d’alarma. Informe.  
 

- Adaptació de tot l’equip per realitzar teletreball. El 100% de la plantilla de l’IPEP 
ha està fent teletreball i des del 27 d’abril algunes treballadores treballen de 
manera presencial. 

- S’han continuat oferint tots els serveis de l’IPEP de manera no presencial, tan a 
través del telèfon com del correu. 

- Formació on line de l’equip de treball. Assistència a diferents cursos i webinars. 
La majoria relacionats amb les noves mesures i la situació actual, però també 
formació a nivell de processos administratius, contractació, riscos laborals, 
ACTIC, etc. 

 
COMERÇ 

- Realització i difusió del díptic digital amb la informació dels establiments de 
primera necessitat (horari, telèfon, web) així com els que disposen de servei a 
domicili. 

- Realització i difusió del díptic digital amb la informació dels restaurants que 
ofereixen el servei a domicili i/o “take away”. 

- Informació periòdica a través dels canals de comunicació de l’IPEP (xarxes 
socials, web) de les novetats, protocols, normatives i subvencions que es van 
publicant i coordinació amb Oohxigen  per tal d’informar als associats. 

- Informació periòdica  amb la formació específica per a comerciant (mailing, 
xarxes socials, web) 

- Estudi d’una plataforma que permeti la venda on line  del comerç de proximitat 
- Estudi d’una possible targeta moneder  per afavorir el comerç de proximitat 
- Suport a l’associació Oohxigen  comerç i empresa per tal de resoldre dubtes 

a nivell normatiu, de subvencions, etc 
- Aportació econòmica de 1.100 €  a la campanya que ha realitzat Oohxigen 

sortejant vals de descomptes entre els clients per bescanviar als establiments 
associats. D’aquests 100 € s’han destinat específicament a les parades del 
mercat. 
 

El Sr. David Gómez, comenta que han fet una adaptació del material de difusió del 
díptic d’establiments de primera necessitat i del servei a domicili dels seus associats.  
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El Sr. David Gómez vol donar les gràcies de part de la Junta d’Oohxigen i de part de la 
dinamitzadora per tot el suport que ha rebut de l’IPEP i per l’aportació econòmica que 
s’ha fet per la campanya de vals descomptes. 
 
La Sra. Sílvia Beleña agraeix l’esforç que estan fent els operadors del mercat diari des 
del primer dia de l’estat d’alarma perquè han seguit obrint les parades i han posat a 
disposició dels clients el servei a domicili. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que des del primer dia han fet un gran esforç per donar el 
servei perquè no hi havia gaire gent al mercat i les vendes són més. S’han adaptat 
ràpidament per oferir el servei a domicili, en alguns casos es posen d’acord per 
entregar les comandes agrupades als clients i han adaptat els llocs de treball a totes 
les mesures de seguretat i higiene. Volen felicitar, també, a l’associació Oohxigen per 
la feina que està fent, no només als associats, també en general a la població de 
Palafrugell. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que tenen certs problemes que encara no s’han 
solucionat. Un és el control d’aforament als edificis i controlar que la gent respecti les 
distàncies de seguretat, ho van demanar diverses vegades i no s’ha solucionat, només 
van venir els agents cívics alguns dies entre setmana però es necessita aquest control 
principalment els caps de setmana. L’altre tema és la neteja del mercat. Creuen que la 
neteja és molt precària, que fa molt que no es fan els vidres i fins i tot els han acabat 
fer ells. I l’altre tema és que van estar tres dies els clients i els repartidors sense poder 
accedir al centre perquè s’estaven fent tasques de pintar i mantenir alguns carrers, tots 
aquests amb accés al centre i al mateix moment. De tot plegat no s’ha aconseguit 
solucionat res, i que creu que està molt bé que es reconegui que han estat des del 
primer dia al peu del canó però que quan s’han de solucionar coses, i en aquest cas 
no són temes complicats de solucionar, s’hauria de fer també. 
 
El Sr. Jordi Rubau també afegeix que fa temps que demanen una reparació del teulat 
del mercat perquè entra aigua a dins. Durant el temporal Glòria va caure aigua i a les 
pluges de fa uns dies va entrar tanta aigua que va fer malbé el sostre de dues parades 
del mercat. S’hauria de fer un manteniment mínim per evitar aquestes situacions. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que pren nota per intentar solucionar-ho tot. 

 
SOMI 

- Registre als nous Canals de comunicació relacionats  amb el COVID-19 en 
l’àmbit de treball per informar correctament a les empreses, persones 
treballadores i persones demandants d’ocupació (Webs oficials, Dogc...) 

- Augmentar la comunicació pels Canals habituals:  gestió de la in formació  per 
presentar-la de la forma més entenedora possible i valorar els Canals de difusió 
en cada cas per fer-la arribar al públic “diana”:  web, butlletí, facebook, 
comunicacions per base de dades, radio, Canals Ajuntament, etc  

- Intensificar la difusió de convocatòries públiques de treball i cam panyes  de 
treball vinculades a la situació COVID-19. 

- Intensificar el  treball en el nou projecte versió on-line de la borsa de treba ll  de 
l’Ipep. 

- Adaptar l’estructura actual de borsa de treball al treball on-line  (formularis, 
accessos...) per seguir oferint una bona atenció a les empreses i a les persones 
treballadores. 

- Creació i difusió d’un Nou Servei d’Assessorament Laboral en línea  a través de 
telèfon i correu electrònic. 
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- Confecció, actualització i difusió d’un recull de formacions online  
- Confecció i difusió d’una Guia Ràpida per la recerca de feina 
- Confecció i difusió d’un decàleg de consells pràctics per afavorir la recerc a de 

feina.  
- Adaptació de tots els programes en execució de fome nt del treball a la nova 

normativa COVID-19 perquè puguin continuar desenvol upant-se i no quedin 
aturats. Intensificar la comunicació , el seguiment telefònic per adaptar els llocs 
de treball i promoure el  teletreball. Intensificar la coordinació amb les àrees que 
acullen personal de programes i amb RRHH per al correcte funcionament i 
adaptació a la nova situació i canvis de normatives recurrents aquests dies. 

- Adaptació en la mesura del possible de tota la form ació prevista des del 
SOMI al format on-line.  

- Formació online programada vinculada a programes dirigida a persones 
treballadores:  

o La igualtat de gènere en el treball 
o 2 Sessions informatives de “La Recerca de feina Activa” per a persones 

treballadores del programa “Joves titulats en pràctiques” i Treball i 
Formació”. 

- Actualment treballem per poder oferir dos cursos dels tres cursos 
professionalitzadors  programats per la primavera en format online i que han 
quedat suspesos: 

o Seguretat alimentària post- Covid 19  3h  

o Manteniment piscines  6h 

o Estem trucant a les persones inscrites per si poden adaptar-se a 
modalitat online i si s’omplen els tirarem endavant. 

o Un tercer curs programat de riscos laborals en paleteria no s’ha pogut 
plantejar en format online i queda ajornat fins a poder realitzar formació 
presencial.  

 
 
DISPOSITIU d’Inserció Sociolaboral “Treballa’t pel teu futur”  

- Atencions a persones usuàries, mitjançant watsapp, trucada telefònica i/o 
correu electrònic: per solucionar dubtes, suport tràmits amb l’administració 
pública (SOC, SEPE), informació ofertes de feina vigents, suport per fer altes a 
portals / ofertes de feina, suport emocional 

- Digitalització dels expedients  

- Actualització de les dades dels expedients, de les bases de dades, del material 
de treball i documentació. 

- Preparació de registre digital del compromís per a participar en el programa i 
així poder atendre noves persones usuàries, coordinat amb Govern Obert. 

- Creació grup de treball telemàtic: Treball als Barris Comarcal (Ajuntament de 
Palamós, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Ajuntament de Llagostera i 
Ajuntament de Palafrugell), per posar en comú les accions que s'estan duent a 
terme, durant la situació d'emergència del Covid-19, i buscar solucions 
conjuntes per afrontar aquesta situació. 

 
 
TURISME 
 



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 

 

- Enviament setmanal d’informació  de possible interès (articles, formacions, 
webinars, ajudes…) als membres de l’Associació Turística de Palafrugell. 

- S’han retornat els rebuts  als establiments participants a la Garoinada  així 
com als particulars que havien adquirit paquets de cap de setmana i que no els 
han pogut gaudir. 

- Realització d’un nou fulletó per l’ATP  sota l’eslògan la Petita Costa Brava. 

   

- Realització d’una pàgina web per l’ATP  sota l’eslògan la Petita Costa Brava. 

 

- Modificació pla d’accions IEET  2020 degut a l’estat de l’alarma i redistribució 
dels pressupostos assignats a cada activitat contemplada al pla, algunes de les 
quals s’han eliminat. 

- Actualització web visitpalafrugell.cat : horaris, portada web, llistat 
d’establiments de primera necessitat, dies de tancament del mercat de 
Palafrugell i apartat propostes. En aquest darrer apartat s’hi estan actualitzant i 
ampliant les dades amb una visió més accessible i fàcil de buscar la informació 
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(de moment en català i quan és finalitzi aquesta fase, es procedirà a fer-ho en 
idiomes).  

 
- Campanya a xarxes socials de VisitPalafrugell  de promoció del destí i 

fidelització, amb la creació de la ruta virtual “Cada dia un record, cada dia un 
dia menys”.  

o Facebook  
o Instagram   
o Twitter  

o Es publica cada dia un tram de la ruta virtual des de Tamariu fins a Cap 
Roig.  

o Amb la pròrroga del confinament i valorant els bons resultats de 
seguiment, fidelització i interacció amb els usuaris de les diferents 
xarxes es va decidir continuar la ruta fins a la platja de Castell (municipi 
de Palamós), tornar a Palafrugell per la Via Verda i continuar cap a 
Begur fins arribar a Illa Roja. Llavors es reprèn la ruta pel municipi amb 
imatges i vídeos impactants, complementat amb informació curiosa o 
anecdòtica.  

- Simultàniament s’ha anat publicant informació d’interès del municipi i els 
resultats han estat molt positius:  
Fidelització dels usuaris  
Captació de nou públic amb un augment considerable de seguidors 

o Facebook: 750 nous seguidors i un abast de 19.269 a 38.700 usuaris 
o Instagram: 855 nous seguidors i un  abast de 5.000 a 8.000 usuaris per  
o Twitter: 553 nous usuaris i un abast amb una augment d’1,7% 

Model a seguir per altres destins i marques (pàgines com: VisitBegur, 
Catalunya Experience o Cami de Ronda estan seguint el nostre exemple).  
Suport psicològic en moments de confinament i incertesa (ha sigut “el moment 
esperat del dia” per molts usuaris). 
Descobriment i mencions. Molts usuaris ens han descobert i ens han 
recomanat fent mencions o compartint.  
Consolidació de la marca #VisitPalafrugell (gràcies a interactuar amb el públic i 
ser present)  

EN PROCÉS DE REALITZACIÓ: 

- Campanya online de marca del destí per a captació de turisme de proximitat 
quan la desescalada arribi a la fase que permet la mobilitat entre províncies. 

- La campanya de comunicació digital:  

- Què: campanya online de publicitat inspiracional de destinació ideal per les 
escapades d’estiu i tardor 2020, tranquil·litzadora i que transmeti confiança cap 
al nostre territori. 

- Objectius: coneixement i reconeixement de la destinació i els seus atributs, 
posicionament i notorietat de marca, interacció a les xarxes socials i augment 
del tràfic del web visitpalafrugell. 

- Qui: el públic final són dones i homes de 30 anys en endavant amb aficions i 
inquietuds relacionades amb la natura, gastronomia, cultural, vida saludable, 
espais tranquils. Famílies, parelles i grups d’amics. 

- On: fase 1 Catalunya (Barcelona i rodalies, Girona i comarques, Vic i Manresa), 
fase 2 resta de l’estat espanyol i sud de França. 
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- Quan: fase 1 d’inicis de juny a inicis de setembre, fase 2 d’inicis de juliol a inicis 
de setembre. 

- Com:  

o Publicitat digital. 

o Campanyes display de Google Ads per aparèixer en portals i blogs de 
turisme. 

o Campanyes de Google Ads de cerca de paraules clau per atraure 
usuaris que facin recerca d’aquestes paraules cap a la nostra 
destinació. 

o Publicitat de destinació a facebook i instagram Ads derivant trànsit cap 
al web del visitpalafrugell. 

o Concursos dins d’una mateixa campanya global a facebook i instagram 
ads, amb la plataforma easypromos. S’oferiran estades en allotjaments, 
àpats a restaurants i descomptes per a lloguers d’apartaments i cases. 

- Quant: el cost d’aquesta campanya, que no inclou les dotacions dels sortejos 
que seran oferides pels membres de l’ATP que així ho vulguin, tindrà un cost 
total de 21.000 € iva inclòs.  

 
 
MERCAT 

- En coordinació amb la Policia local, s’ha fet la redistribució de les parades del 
mercat diari i setmanal i s’ha informat a tots els operadors de les mesures que 
s’han de prendre. També es fa un seguiment del bon funcionament d’aquestes 
mesures. 

- Al mercat setmanal els operadors només han pagat els diumenges que han 
pogut assistir. 

- Al mercat diari no se’ls girarà els rebuts del mes d’abril i fins que es normalitzi 
la situació. 

 
EMPRESA I EMPRENEDORIA 

- Vam ser una de les primeres entitats en muntar un webinar sobre les mesures 
i ajudes per a les empreses arrel de la crisi pel C ovid-19. En Marià Júdez, 
de manera totalment desinteressada, va fer un recull de totes les ajudes i 
mesures que eren vigents en aquell moment, i els assistents van poder 
presentar els seus dubtes i preocupacions i posteriorment se’ls hi va enviar un 
correu personalitzat amb les respostes.  Es va fer el 14 d’abril i s’hi van 
inscriure unes 100 persones.  

- Organització d’un segon webinar sobre la reactivació del sector de la 
restauració  que es farà el 13 de maig a les 10.30h a càrrec de Martí Sabrià, 
gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. 

- Reprogramació de la formació  ja planificada però que no es va poder fer 
presencialment. En aquest cas s’ha contactat amb els inscrits al curs de 
comptabilitat i fiscalitat per a persones autònomes , per canviar el sistema a 
mode virtual que està previst pel 12 i 13 de maig.  I planificació de futures 
formacions, en format online,  per tal d’ adaptar-nos a les noves necessitats de 
les empreses, persones emprenedores i públic en general. 

- Enquesta a les empreses  del municipi per saber l’abast de la crisi per la 
Covid-19. Amb l’objectiu d’obtenir dades quantificables i conèixer de primera 
mà les principals problemàtiques de les diferents empreses i activitats 
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econòmiques de Palafrugell i al mateix temps poder fer un recull de propostes 
per part del sector privat, es va enviar una enquesta via correu electrònic.  A 
data de divendres passat, ja l’havien contestat unes 70 empreses. Si tenim una 
bona mostra ens permetrà tenir clars els objectius cap a on hem d’incidir a 
l’hora de programar actuacions concretes (ajudes, accions promocionals, 
ocupacionals, etc...) 

- Seguiment de la implantació de fibra òptica  per part d’una de les empreses 
que havien sol·licitat el pla de desplegament (Adamo), ja que des de 
l’Associació de polígons  d’activitat econòmica estaven interessats en 
contractar els seus serveis i ens havien demanat com estava el tema. 
Finalment ja el tenen aprovat i ja poden començar a fer el desplegament. Els 
queda pendent la concessió d’un espai per poder posar definitivament la 
centraleta. (Una de les actuacions que ha estat fent l’IPEP, en aquest sentit, és 
el de treballar conjuntament amb l’Associació de polígons d’activitat econòmica, 
per facilitar reunions a totes les empreses interessades en desplegar fibra per 
tal d’explicar el seu producte. El fet és que el polígon ja disposava de fibra però 
només hi havia disponible Movistar versió professional, cosa que suposava una 
despesa molt elevada per la tipologia d’empreses que hi ha al polígon que no 
necessiten tanta capacitat. Des de que s’han començat a fer moviments i a 
tenir interès comú en posar fibra, diverses empreses s’hi estan interessant.) 

- Seguiment de consultes  telefòniques i per correu electrònic. Atenció a totes 
les persones emprenedores i empreses que han trucat o enviat correus 
electrònics amb dubtes i consultes.  

- Gestió i actualització documentació persones empren edores a Catalunya 
Emprèn.  

- Reunions d’organització d’actuacions i mesures Post Covid-19 . S’està 
treballant en diversos fronts per poder dotar el municipi de les ajudes i mesures 
de promoció i difusió del nostre territori per tal de fer front a la crisi. (amb 
comerç i turisme)  

- Seguiment i adequació a la nova situació de les subvencions  que hem 
sol·licitat des de l’ipep/ajuntament i que encara estan en marxa (Feder pista 
bici) 

- Control a diari de les notícies d’actualitat  (Covid-19) per donar contingut 
informatiu al web ipep i a les nostres xarxes socials 
Fb/@IpepEmpresaiOcupació i  Twitter/@IpepEmpresa .  Des del primer dia 
de confinament s’han penjat més de 40 notícies i s’han dotat les respectives 
seccions (comerç, turisme, empresa, emprenedoria i formació) de continguts 
específics. A part, també s’han enviat els butlletins  de març i abril. Pel que fa a 
les xarxes socials hi ha una actualització continuada de contingut per tal de 
mantenir informats als usuaris i empreses de totes les novetats i canvis que 
van sorgint.   

 
 
 
4. Finalització del Programa Joves  Titulats en Pra ctiques 2019-2020. Informe.  
Informem que el programa ocupacional “Joves Titulats en Pràctiques 2019-2020”, 
iniciat el 30 d’octubre de 2019,   finalitzarà el proper 19 de maig.  
En aquesta ocasió, i a causa de baixes mèdiques,  s’ha hagut de fer una pròrroga de 
contracte de 19 dies a la jove adscrita a l’Ipep (i prorroga de 3 dies a les altres dues 
joves),  per tal  d’arribar a  sis mesos de treball efectiu que marca la tipologia del 
contracte en pràctiques.  
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5. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre el  Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palaf rugell en el marc del 
Programa “30 Plus” 2019 – 2020”· Aprovació  
 
Vist l’informe de la gerent de l’Institut de Promoció Econòmica, Sílvia Beleña, referent 
a motius, conveniència i oportunitat de la signatura del Conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
Atès que l’objectiu del programa 30 plus és la inserció laboral de 40 persones majors 
de 30 anys i el conveni permetrà la participació de 4 persones de Palafrugell.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord en desenvolupar en el 
municipi de Palafrugell accions compreses dins del programa 30 plus amb 4 de les 
persones participants, previ acord, en espais públics del municipi.  
 
Atès que la aportació per la signatura del conveni i participar en el programa és de 
2.000,00 euros, de la partida 32,4310,22702 “Foment de la formació, l’ocupació i 
l’empresa”, a pagar abans del 30 de setembre de 2020. 
 
Vist el text íntegre del Conveni que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I 
L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAFRUGELL EN EL MARC DEL 
PROGRAMA “30 PLUS” 2019 - 2020 
Palafrugell,  ,maig de 2020 
 
REUNITS 
D’una part, el Sr. Joan Manel Loureiro Vall, en qualitat de president del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, amb domicili al carrer dels Tarongers, 12 de la Bisbal d’Empordà. 
 
D’una altra part, el Sr. Josep Piferrer Puig, en qualitat de president de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, amb domicili al Carrer Major,1 de Palafrugell. 
 
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una part per 
la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya i el Decret Legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya i per l’altra part, per la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i també la capacitat 
legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà és l’entitat promotora del programa “30 
Plus” al Baix Empordà, resolt favorablement el dia 26 de juny de 2019 per part del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (Exp. SOC046/19/00035). 
L’objectiu d’aquest programa d’àmbit comarcal és la inserció laboral de 40 persones de 30 o 
més anys, en situació d’atur i preferentment amb baix nivell formatiu, de l’1 de juliol de 2019 a 
31 de desembre de 2020. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Palafrugell té delegades les competències de desenvolupament 
local de les persones, les empreses i el territori a l’Institut de Promoció Econòmica, organisme 
autònom depenent de l’Ajuntament. 
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Tercer.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell disposa d’un Servei d’Ocupació 
Municipal (SOMI) i té una àmplia trajectòria i experiència en Polítiques Actives d’Ocupació 
(PAO). Des de la seva constitució al 2005 gestiona diferents tipologies de serveis, programes i 
accions, tant pel què fa a l’estructura, desenvolupament i objectius (programes de treball i 
formació, Servei de Creació i Consolidació d’Empreses, promoció de la inserció laboral i la 
formació...), com als col·lectius beneficiaris a qui van adreçades (joves, persones aturades de 
llarga durada, amb risc d’exclusió social, persones perceptores de la RG, majors de 45 anys, 
persones emprenedores, treballadores i empresariat...).  
 
Quart.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, durant els últims 13 anys, ha fet 
una aposta ferma per treballar amb i les persones i les empreses, amb l’objectiu de millorar la 
competitivitat del municipi i la qualitat de vida de les persones mitjançant la capacitació 
professional, l’assessorament, orientació i acompanyament a la inserció al mercat de treball, 
incentivant alhora, la promoció de l’activitat econòmica per la creació d’ocupació al territori tot 
fomentant un treball en xarxa i coordinat amb altres administracions i agents del territori per 
l’aprofitament de recursos professionals, la unió d’esforços i la promoció de la cohesió social. 
 
Cinquè.- Que el programa “30 Plus” contempla la contractació i la inserció laboral en empreses 
mitjançant ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball amb les persones 
participants. El Consell Comarcal del Baix Empordà gestionarà l’experiència professional en 
entitats públiques i privades de la comarca de les persones participants pertanyents al municipi 
de Palafrugell.  
 
Sisè.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell està interessat que el projecte “30 
Plus” es desenvolupi al seu municipi.  
 
Setè.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord a desenvolupar al municipi de 
Palafrugell accions del programa “30 Plus”, integrat per 4 persones participants, desenvolupant 
tasques, prèviament acordades amb l’entitat local i la direcció del programa “30 Plus”, en 
espais públics del municipi.  
 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, acorden formalitzar aquest conveni 
de col·laboració amb subjecció a les següents: 
 
CLÀUSULES 
Primera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà desenvoluparà el programa 30 Plus al 
municipi de Palafrugell, amb el suport del Servei d’Ocupació Municipal de l’Ipep (SOMI), que 
facilitarà un espai per la interlocució amb l’empresa i les persones incorporades al programa. 
En tot el material de difusió i mitjans emprats cal fer constar el logo de l’Ajuntament de 
Palafrugell i de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell amb l’objectiu de fer constar la 
participació de l’entitat en el programa.  
 
Segona.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell aportarà 2.000,00€ procedents de la 
partida 32,4310,22702 Foment Formació Ocupació i Empresa, per assumir els costos no 
finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya del programa “30 Plus”, integrat per 4 persones 
participants. El pagament de l’aportació es realitzarà en un sol termini, el 30 de setembre de 
2020.  
Qualsevol despesa imputable al desenvolupament de les accions que no correspongui a 
aquests conceptes serà pressupostada i el seu pagament es decidirà amb acord entre 
ambdues parts.  
 
Tercera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà aportarà tot el material de la formació 
especialitzada del programa “30 Plus” per tal de poder-la dur a terme amb garanties, d’acord 
amb la disponibilitat de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell.  
 
Quarta.- El Consell Comarcal del Baix Empordà és el responsable de la vigilància i 
manteniment de les condicions de seguretat i salut laboral al llarg de l’execució de les tasques 
formatives que es desenvolupin. 
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Cinquena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell cedirà un espai idoni per utilitzar-lo 
com a aula, per tal de poder impartir amb tota normalitat les accions previstes, si escau. El 
Consell Comarcal del Baix Empordà es compromet a respectar el correcte funcionament de les 
instal·lacions cedides i a no interrompre altres formacions que es desenvolupin al centre. 
Caldrà presentar una planificació detallada de les hores de formació per activitat formativa.  
 
L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es compromet també a proporcionar a 
l’alumnat l’accés a una aula d’informàtica o espai equipat amb ordinadors i connexió a Internet, 
per tal de poder realitzar sessions d’informàtica, si escau, sempre i quan s’acordi prèviament la 
disponibilitat amb el personal tècnic referent de promoció econòmica de Palafrugell  i es faci la 
reserva seguint els procediments establerts d’instància per sol·licitud d’espais i informe 
favorable Ipep.  
 
Sisena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell atorgarà o gestionarà en el seu cas, 
les autoritzacions, permisos o llicències necessaris per al desenvolupament de les activitats 
previstes en aquest conveni. 
I Facilitarà la difusió al municipi perquè el recurs arribi tant a aquelles persones demandants 
d’ocupació que estiguin interessades en participar en programa com a les empreses. 
 
Setena.- Es constituirà una comissió tècnica de seguiment formada pel personal tècnic de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i per personal tècnic de Promoció Econòmica  
del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquesta comissió es reunirà com a mínim tres 
vegades, amb la finalitat de fer un seguiment de les actuacions desenvolupades i valoració de 
les mateixes. De la mateixa manera, per garantir la coordinació i el bon seguiment del projecte, 
el Consell Comarcal del Baix Empordà es compromet a emetre a l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell una memòria final del programa, on hi consti: descripció programa, 
programació i detall de les accions, participants, resultats en general i específics per 
participants de Palafrugell (persones i empreses),  especificant l’impacte i avaluació del 
programa a Palafrugell, material utilitzat, cost econòmic del recurs a Palafrugell i fotografies. 
Així mateix, s’informarà a les persones participants del projecte del respectiu Servei d’Ocupació 
Municipal, amb l’objectiu de continuar promocionant la seva inserció laboral una vegada 
finalitzat el programa. 
 
Vuitena.- Aquest conveni entrarà en vigència a partir de la data de la seva signatura i fins al 31 
de desembre de 2020. En el supòsit de pròrroga, que en cap cas serà superior  a 4 anys, les 
parts hauran de posar-se d’acord amb l’aportació que haurà de fer l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell per continuar el projecte “30 Plus”. 
 
Novena.- El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva vigència, per 
qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 
 
- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions establertes en aquest 
conveni. 
 
- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
 
Desena.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin 
noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
Onzena.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu“. 
 
Atesa la declaració d’estat d’alarma en la què actualment ens trobem a causa de la 
situació de crisis sanitària provocada pel Coronavirus COVID-19, declarada pel Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, 
que de conformitat amb la disposició addicional tercera, ha comportat al suspensió 
dels termes i terminis dels procediments administratius amb les excepcions que regula 
aquesta disposició addicional. 
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L’interès general per a l’aixecament de la suspensió d’aquest expedient deriva del fet 
que cal promoure les mesures d’inserció laboral.  
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.-  Aixecar la suspensió decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, per motius d'interès general de 
conformitat amb el que estableix l'apartat quart de la disposició addicional tercera del 
Reial decret 463/20, en relació amb aquest expedient. 
 
Segon.-  Aprovar  el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en el marc del Programa 
“30 Plus” 2019 – 2020”.  
 
Tercer.-  Autoritzar  la despesa derivada d'aquest conveni per import de 2.000,00 € a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 32.4310.22702 “Foment de la formació, l’ocupació i 
l’empresa” 
 
Quart.-  Facultar el president perquè, en representació de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, procedeixi a la signatura del conveni i dels documents que 
siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
 
6. Deixar sense efecte el conveni del Club Vela Cal ella per a l’Euro Laser Màster 
Cup. Aprovació  
 
Vista la instància núm. TAOENT/2020004379 presentada en data 05 de març de 2020 
pel senyor Frank Keerl Luis, en representació del Club Vela Calella, sol·licitant una 
subvenció directa de l’Ajuntament de Palafrugell per les despeses dels projectes Euro 
Làser Màsters Cup 2020 – XIV Trofeu Calella de Palafrugell (Memorial Pitus Jiménez). 
 
Vista la situació d’emergència pel corona virus C-19 declarada a tot el país, que posa 
en dubte la possible celebració de la competició Euro Làser Màsters Cup 2020 – XIV 
Trofeu Calella de Palafrugell (Memorial Pitus Jiménez) programada del 23 al 26 d’abril 
de 2020 a Calella de Palafrugell. 
 
Atès que l’Associació Club Vela Calella no pot assegurar que es dugui a terme 
l’organització de la competició en les dates esmentades. 
 
Vist que en data 10 de març de 2020, la Junta de l’IPEP va acordar aprovar la 
concessió de subvenció al Club Vela Calella per les despeses dels projectes Euro 
Làser Màsters Cup 2020 – XIV Trofeu Calella de Palafrugell (Memorial Pitus Jiménez). 
 
Atesa la declaració d’estat d’alarma en la què actualment ens trobem a causa de la 
situació de crisis sanitària provocada pel Coronavirus COVID-19, declarada pel Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, 
que de conformitat amb la disposició addicional tercera, ha comportat al suspensió 
dels termes i terminis dels procediments administratius amb les excepcions que regula 
aquesta disposició addicional. 
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L’interès general per a l’aixecament de la suspensió d’aquest expedient deriva del fet 
que és un esdeveniment que ha quedat anul·lat a causa de l’estat d’alarma i que el 
conveni signat amb anterioritat a aquesta situació d’alarma, ja no té raó de ser.  
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.-  Aixecar  la suspensió decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, per motius d'interès general de 
conformitat amb el que estableix l'apartat quart de la disposició addicional tercera del 
Reial decret 463/20, en relació amb aquest expedient. 
 
Segon.-  Deixar  sense efecte l’acord de Junta de l’IPEP, de 10 de març de 2020, de 
subvenció al Club Vela Calella per les despeses dels projectes Euro Làser Màsters 
Cup 2020 – XIV Trofeu Calella de Palafrugell (Memorial Pitus Jiménez). 
 
Tercer.-  Comunicar  el present acord al Club Vela Calella. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 

7. Devolució de la fiança de pista de gel. Aprovaci ó 
 
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 10 de 
novembre de 2015, pel qual es va adjudicar mitjançant concurs pels serveis en 
l’arrendament i instal·lació d’una pista de gel a Palafrugell a l’empresa WORLD WIDE 
ICE PROFESSIONAL, S.L. amb CIF B17885096. 
 
Atès que el servei es va adjudicar condicionat, entre altres coses, a dipositar la 
quantitat de 1.100,00 € per tal de garantir el servei del contracte. 
 
Atès que un cop finalitzat el servei es comprova que ha complert amb aquest. 
 
Vist l’informe de la gerent de l’IPEP número 125 de novembre de 2019 on considera 
que es pot procedir a la devolució de la fiança dipositada per un import de 1.100,00 €, 
amb el codi d’operació número 32015000128. 
 
Atesa la declaració d’estat d’alarma en la què actualment ens trobem a causa de la 
situació de crisis sanitària provocada pel Coronavirus COVID-19, declarada pel Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, 
que de conformitat amb la disposició addicional tercera, ha comportat al suspensió 
dels termes i terminis dels procediments administratius amb les excepcions que regula 
aquesta disposició addicional. 
 
L’interès general per a l’aixecament de la suspensió d’aquest expedient deriva del fet 
que és un contracte d’un servei acomplert i la fiança estava sol·licitada des de finals de 
2019. A més, cal donar liquiditat a les empreses en aquests moments. 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.-  Aixecar  la suspensió decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, per motius d'interès general de 
conformitat amb el que estableix l'apartat quart de la disposició addicional tercera del 
Reial decret 463/20, en relació amb aquest expedient. 
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Segon.-  Aprovar la devolució de la fiança a l’empresa World Wide Ice Professional SL 
per import de 1.100 €. 
 
Tercer.-  Comunicar  el present acord a l’empresa World Wide Ice Professional SL. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
 

8. Precs i preguntes  
 
La Sra. Margarida Matas demana les empreses de fibra òptica que estan desplegant al 
polígon. 
 
El Sr. Jaume Palahí comenta que l’Ajuntament està fent el desplegament per Ádamo. 
Girona Fibra ja tenia desplegada i acabada una xarxa abans de començar els altres. 
Té una xarxa de comuns que qualsevol altra operador pot utilitzar aquesta xarxa. 
 
La Sra. Margarida Planas comenta que l’empresa Girona Fibra no han contactat amb 
totes les empreses, i ningú ha informat que hi ha empreses que potser estan ofertes 
més avantatjosa. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que fa uns mesos es va decidir que les zones industrials 
havien de tenir fibra i ara ens trobem que tenim 3 operadors.  
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.20h 
 


