
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 

 

 
 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 
10 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas Bonany 
Sr. Marc Piferrer Corredor 
Sr. David Font Rosell 
Sr. Alfons Rius Ribalta 
Sra. Anna Aguiló Miquel 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Enric Gimeno Aragonés 
Sr. Marià Júdez Pi 
Sr. Joan Farré 
Sr. Josep Salvatella 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Sílvia Monar Aynier 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Convidada: 
Sra. Carme Ramírez. Responsable del SOMI 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 10 de novembre 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 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). 
 
2. Balanç any 2020 a data de 10 de novembre del mer cat de treball a Palafrugell. 

Breu memòria del SOMI. Informe  
 
La Sra. Carme Ramírez explica l’annex 1. 
 
El Sr. Enric Gimeno felicita per la feina feta des del SOMI i aclareix que els cursos de 
community manager i els tallers d’instagram, finalment no s’han fet a Palafrugell 
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perquè des de l’Ajuntament es va rebre el comunicat de no fer cap acció formativa 
presencial i demana si encara segueix aquesta decisió de no fer cursos presencials. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que, de moment, tota la formació que es pugui fer 
virtual se seguirà fent. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que la situació de Palafrugell ha estat molt dolenta pels 
rebrots, per això es va prioritzar per la formació virtual. 
 
El Sr. Enric Gimeno demana si en futures formacions es pot seguir comptant amb 
Palafrugell per fer formacions presencials. 
 
El Sr. Joan Vigas li contesta que sí. 
 
El Sr. Alfons Rius demana si els cursos que no es fan des del SOMI si també es 
promocionen. 
 
La Sra. Carme Ramírez explica que es fa una cartellera formativa del municipi i entorn 
pròxim i es fa difusió. La formació reglada va per una altra via.  
 
El Sr. Alfons Rius demana que aquest estiu hi havia una demanda important de 
treballadors per la recollida de la poma. Pregunta que si es trobés personal però 
aquest no tingués possibilitat de desplaçar-se, i si fossin força llocs de treball temporal, 
si es podrien donar els mitjans per facilitar el desplaçament. 
 
La Sra. Carme Ramírez explica que aquestes campanyes agràries generalment les 
coordina el SOC, i que seria una possibilitat becar el transport dels treballadors, però 
caldria proposar-ho. La unió de pagesos parlen directament amb l’oficina de treball. 
Des del SOMI es fa la difusió però no es fa d’intermediari. S’ajuda a la gent que 
s’inscrigui però el procés de selecció el lidera el departament de treball. 
 
El Sr. Alfons Rius, demana si hi ha una proposta per fer contractació de personal estil 
workshop. 
 
La Sra. Carme Ramírez explica que, com ha dit a la presentació, es fa la Jornada 
d’oportunitat laborals. 
 

 
3. Balanç del Julivia. Informe.  

 
El 16/12/20 es manté una reunió amb el director i la secretària de Sarfa per fer balanç 
sobre el funcionament del Julivia el 2019 i decidir les dates de funcionament pel 2020: 
del 10 de juliol al 27 de setembre. 
 
El mes de maig, amb l’estat d’alarma encara vigent, s’atura tot a l’expectativa sobre les 
noves mesures referents al transport.  
Quan el mes de juny es dictamina que el transport públic pot funcionar al 100% de la 
seva capacitat, es parla novament amb Sarfa i es decideix tirar endavant el servei, per 
oferir-lo als visitants i ciutadans. 
 
A mitjans de setembre, en vistes a la nova davallada en l’afluència de visitants i les 
baixes xifres d’ocupació del bus obtingudes, des de Sarfa ens demanen aturar el servei 
una setmana abans perquè el dèficit no sigui tan gran. Així, es decideix aturar el servei 
una setmana abans del previst. 
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Amb aquesta situació, les dades que s’obtenen són les següents: 
 
JULIVIA 2020 Tiquets / import JULIVIA 2019 Tiquets / import 
Vendes OT’s 1.154 / 5.192,50 € Vendes OT’s 1.747 / 6.351,01 € 
Vendes al bus 1.294 / 5.167,36 € Vendes al bus 3.426 / 13.722,36 € 
Vendes taquilla 173 / 679,09 € Vendes taquilla 706 / 2.851,36 € 
Vendes càmping 28 / 80,18 € Vendes càmping 112 / 383 € 
Total tiquets 
venuts 

2.649 Total tiquets 
venuts 

5.991 

Total recaptació 10.647,09 € Total recaptació 23.863,89 € 
Punt d’equilibri 24.478,88 € Punt d’equilibri 26.417,68 € 
Dèficit -13.831,79 € Dèficit -2.553 € 
 
Tal i com es va pactar amb Sarfa, des de l’Ipep s’assumeixen 4.000 € de dèficit; la 
resta (9.831,79 €) l’assumeix Sarfa. 

 
4. Balanç jornades gastronòmiques Es Niu. Informe.  

 
La campanya gastronòmica de l’ES NIU, s’oferia del 9 d’octubre a l’1 de novembre de 
2020, amb un total de 5 restaurants participants de Palafrugell, Llafranc i Tamariu.   
 
Degut  a les noves restriccions del govern per contenir l'increment de contagis de 
coronavirus, els bars i restaurants van haver de tancar el 16 d’octubre, just una 
setmana després d’haver començat la campanya.  
 
Les restriccions establertes per almenys 15 dies, obligaven als participants de la 
campanya a tancar durant tota la campanya, per tant, l’Es Niu quedava aturat, llevat 
dels establiments que podien oferir l’Es Niu per emportar, que en aquest cas, només hi 
havia dos establiments (el rest. L’Arc i el rest. Es Portió)  
 
Implantades ja les restriccions i pendents de l’evolució, es va valorar la possibilitat de 
proposar continuar amb la campanya al novembre, quan acabessin les restriccions, 
doncs l’Es Niu és un plat consistent que acompanya molt amb els dies de fred, pel que 
perfectament pot oferir-se durant el mes de novembre.  
 
Però aquesta proposta d’allargar la campanya, s’ha descartat per l’evolució de la 
pandèmia i l’augment de restriccions.  
 
Tot i així, cal fer esment de la bona resposta que havia rebut la campanya: Es van 
realitzar un total de 94 menús dels quals: la primera setmana (del 9 al 18 d’octubre) es 
van fer 83 menús i la setmana del 19 al 25 d’octubre 2 menús per emportar al rest. Es 
Portió i 9 al rest. L’Arc.  
 
      
      

MENÚS 
Del 9 a l'12 
d'octubre  

Del 13 al 18 
d'octubre  

Del 19 al 25 
d'octubre  

Del 26 d'octubre a 
l'1 de novembre Total 

L'Arc  29 10   5 4 48 
La Xicra 10       10 
Pa i Raïm  23 4     27 
Casamar 4 0     4 
Es Portió (Hostalillo) 3 0 2   5 
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Per altre banda, es va contactar amb RAC1 per aturar les falques que s’havien 
contractat i es podrà aprofitar les falques restants per la garoinada. Es van contractar 
45 falques i es van realitzar 18 en total.  
 
 

 
5. Situació de les subvencions per activitats econò miques COVID-19. Informe  

 
En el Ple de maig de 2020, l’Ajuntament de Palafrugell va aprovar el paquet de 
mesures en l’àmbit econòmic i social per pal·liar els efectes del Covid-19 
Les mesures es detallen en 5 blocs diferenciats: 
El primer bloc són ajudes per a famílies, flexibilitzant el pagament de rebuts i taxes 
municipals. El segon bloc està pensat per disminuir les despeses de les activitats 
econòmiques tancades pel decret de l’estat d’alarma, subvencionar els comerços i el 
sector turístic més afectats i finalment incentivar-los. El tercer bloc va destinat a les 
entitats culturals i esportives del municipi. El quart bloc és una partida d’ajudes des de 
benestar social per ajudar a les famílies i col·lectius més vulnerables davant aquesta 
crisis, estudiant polítiques d’habitatge social i ajudes per fer front a pagament de 
subministres i lloguers, entre altres. Finalment, el cinquè bloc fa referència a mesures 
organitzatives des de diferents àmbits: polític, tècnic, urbanístic i de promoció 
econòmica. 
 
Pel que fa al segon bloc, es van fer tres convocatòries de subvencions que enumerem 
i expliquem com ha anat a continuació: 

- Subvencions per a les activitats econòmiques del mu nicipi de Palafrugell 
afectades per la crisis del covid-19. (activitats d ’obligat tancament. 
ajuda1)  

Aquesta convocatòria anava exclusivament per aquelles empreses que havien 
hagut de tancar.  
Partida disponible: 200.000 € 
Empreses sol·licitants: 150 
A l’espera d’alguns requeriments pendents de resoldre podem dir que haurem 
disposat d’uns 62.000 € d’aquesta partida 
Import atorgats: 300 € més 75 € per treballador contractat fins a un màxim de 600€ 
 
- Subvencions per a les activitats econòmiques del mu nicipi de Palafrugell 

afectades per la crisis del covid-19. (activitats r educció d’ingressos. 
ajuda2) 

Aquesta convocatòria anava per a les empreses que no havien hagut de tancar 
però que haguessin reduït els ingressos com a mínim en un 75% 
Partida disponible: 50.000 € 
Empreses sol·licitants: 6 
A l’espera d’alguns requeriments pendents de resoldre podem dir que haurem 
disposat d’uns 2.500 € d’aquesta partida 
Import atorgats: 200 € més 50 € per treballador contractat fins a un màxim de 400€ 
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- Subvencions per a les activitats econòmiques del mu nicipi de Palafrugell 
afectades per la crisis del covid-19. (activitats s ector turístic allotjament. 
ajuda3) 

Aquesta convocatòria anava dirigida als hotels, hostals, càmpings i empreses 
d’apartaments turístics donats d’alta com a tal al registre d’empreses turístiques de 
la Generalitat de Catalunya 
Partida disponible: 100.000 € 
Empreses sol·licitants: 29 
A l’espera d’alguns requeriments pendents de resoldre podem dir que haurem 
disposat d’uns 48.000 € d’aquesta partida 
Import atorgats: 1.000 € més 100 € per treballador contractat fins a un màxim de 
2.500€ 
 

 
Pel que fa a la campanya Palafrugell Comerç, finalitza després de dos mesos de 
durada, de l’1 de setembre al 31 d’octubre, amb l’objectiu completat de reforçar el 
comerç i ajudar les famílies, repartint més de 291.000 € entre 9.200 unitats familiars*. 
D’aquestes ajudes assignades s’han gastat un total de 182.537,50 €, amb un volum de 
negoci de 298.407,27 € i un total de 7.148 vendes. Aquestes dades representen un 
62,73% del total assignat (291.000 €)*. 
 
Dels 91 establiments que han participat a la campanya, 33 establiments han arribat al 
màxim que s’havia marcat per bescanviar ajudes per comerç, amb un import de 
3.800€. Per altra banda, 6 establiments han superats els 2.000 € d’ajudes 
bescanviades i 12 establiments han superat els 1.000 € bescanviats. La resta 
d’establiments participants s’han situat entre els 100 € i 1.000 € d’ajudes 
bescanviades. 

 
 
Resum de dades*: 
� 182.537,50 € ajudes gastades 
� 298.407,27 € volum de negoci 
� 7148 operacions de venda 
� Promig tiquet de compra: 41,75 € 
� Promig d’euros bescanviats: 25,54 € 

 
 
*Dades extretes de la plataforma de gestió de la campanya. 
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La Sra. Anna Aguiló demana com el fa l procediment de pagament de les vendes que 
han fet les botigues que han participat a la campanya i que se se’ls hi paga 
immediatament. Ha parlat amb dos comerços que estaven contents amb la campanya 
però que, per part seva, han avançat molts diners i no sabien el termini de pagament. 
En cas de repetir la campanya potser estaria bé posar les dates exactes de pagament. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li explica que, un cop acabada la campanya, els comerços han 
presentat una factura per l’import que han bescanviat, i el pagament es fa un cop 
tramitada la factura. La informació dels terminis de pagament la tenien i, fins i tot, hi 
havia comerços que la van presentar abans perquè van arribar al límit de l’import per 
establiments, 3.800 €. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana cap a on aniran orientades les noves línies d’ajuts. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que en la mateixa línia que hem fet fins ara. Les activitats 
econòmiques que han hagut de tancar durant aquesta segona onada, gimnasos, 
centres d’estètica, bars i restaurants i empreses que hagi vist reduïda la facturació 
amb uns límits per cadascuna d’aquestes línies. 
 
La Sra. Sílvia Beleña també informa que el proper dia 8 de desembre, que seria quan 
s’hauria de fer la propera junta és festiu. Per aquest motiu se celebrarà el dilluns 14 de 
desembre. 
 
El Sr. Joan Farré fa unes propostes. Es dirigeix directament al primer tinent d’Alcalde, 
Sr. Joan Vigas proposant fent un mercat de segona mà a la zona industrial amb 
objectius com la sostenibilitat, economia circular, rehabilitació, permetre a la gent 
accedir a aquest tipus de mercat. Creu que Palafrugell no pot perdre una oportunitat 
com aquesta. Creu que ajudaria a la restauració i al mercat i calcula que es pot 
ingressar entre 1.000 i 3.000 €. Creu que s’hauria d’escoltar a aquest tipus de 
col·lectiu que ell ha tingut el contacte. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que tenim una proposta sobre la taula. 
 
La següent proposta del Sr. Joan Farré, aprofitant que hi ha el regidor de cooperació el 
Sr. Joan Salvatella, és crear una borsa de voluntaris de cooperació internacional. Per 
exemple, joves, estudiants, o persones que volen fer de voluntaris durant una etapa de 
la seva vida. Pel finançament hi ha fons europeu, agència de cooperació Espanyola, 
fons de cooperació de Catalunya, universitat que hi participen, etc. Els cooperants es 
destinen a un país, se li paga el viatge, una assegurança i un petit sou. Després ha de 
presentar una valoració dels treballs realitzats. És una experiència personal i també 
d’ajuda, i canvia completament la vida quan algú fa de cooperant internacional. 
 
La tercera proposta que fa el Sr. Joan Farré és la reutilització dels taps de suro, que no 
s’haurien de llençar. Proposa aprofitar-los fen figures, caixes, embolcalls, etc. 
 
La Sra. Sílvia Beleña pren nota de les propostes. Comenta que la borsa de voluntaris 
potser des de l’IPEP no és l’àrea on es treballa i que on encaixaria millor seria 
benestar social o joventut. 
 
El Sr. Joan Vigas explica que el tema taps de suro es va intentar però no va anar bé. 
S’hauria de tenir una xerrada amb l’Institut Català del Suro i Aecork per tal de fer la 
proposta. 
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El Sr. Josep Salvatella comenta que l’aportació de la creació de la borsa de treball de 
cooperants és una iniciativa interessant i que es pot proposar a la taula de cooperació. 
És una iniciativa molt nova, per tant s’hauria de presentar la idea i, si agrada, 
desenvolupar-la. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.45 h. 


