
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 
12 DE GENER DE 2021 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sr. David Font 
Sr. Marc Piferrer 
Sr. Xavier Gómez 
Sra. Anna Aguiló 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Marià Júdez 
Sr. Josep Salvatella 
Sr. Jordi Rubau 
 
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 gener de 2021 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. Josep Ramón Sepúlveda i el Sr. Alfons Rius excusen la 
seva assistència. 
 
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 

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

 
2. Concessió de la Generalitat d’un certificat de P rofessionalitat (FOAP) en 

l’especialitat de socorrisme (290h de formació) per  a l’any 2021. Informe  
 
La formació és una de les eines més importants en l'actual context per millorar l'ocupabilitat 
de les persones, facilitar un canvi professional i preparar-se per accedir a ocupacions amb 
futur en el món laboral. 

Els Certificats de professionalitat són programes formatius teòric-pràctics de llarga durada 
que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral 
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mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les 
persones treballadores. 

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita que es tenen els 
coneixements i habilitats per desenvolupar una activitat laboral concreta, de forma correcta i 
d’acord amb les exigències del mercat. 

Estan vinculats a la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de formació 
d’oferta en àrees prioritàries adreçades principalment a persones treballadores 
desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Els cursos resten 
condicionats a l’atorgament de la subvenció i estan finançats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu. 

 
Al Juny 2019 el SOMI va iniciar el contacte amb empresa SH Conceptformació i Sportgest 
per fer proposta de formació en socorrisme a Palafrugell d’acord amb la necessitat 
detectada en les taules de treball dels tècnics d’ocupació i desenvolupament local de la 
comarca. Ha estat un procés llarg i costós per la burocràcia interna i l’exigida per la 
Generalitat al ser una formació totalment subvencionada i per adaptar el format a les 
necessitats de Palafrugell segons espais disponibles i àrees implicades (secretaria, Esports, 
Joventut i inicialment, serveis ja que part de la pràctica es volia fer a la platja de Llafranc). 
Al juny es va presentar una proposta de formació a la Reunió operativa d’àmbit de 
l’Ajuntament, al febrer 2020 es va signar un conveni de col·laboració amb SH Concept 
Formació per a la cessió d’espais municipals, mitjançant autorització d’ús privatiu, amb 
l’objectiu d’oferir formació ocupacional en l’àmbit del socorrisme, formació acreditada pel 
Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya. Al setembre 2020 vam rebre la 
visita de la Generalitat a Can Genís i la Piscina Municipal per inspeccionar i certificar les 
aules i espais per fer el curs. Al Novembre 2020 va arribar la resolució positiva Generalitat 
homologació aules per fer la formació. Consecutivament, es va presentar la proposta 
formativa a la convocatòria de subvencions de la Generalitat que quedava oberta per a 
aquestes dates, la de FOAP (Formació d’Oferta per Àrees Prioritàries). I a data, 30/12/20 ha 
arribat la Resolució positiva Generalitat concessió de 2 cursos de 380h amb un mínim de 15 
alumnes cadascun en l’especialitat de Socorrisme a Palafrugell. Import total subvencionat i 
amb impacte a Palafrugell de 58.704€ (el material i les hores de docència i de gestió 
administrativa és el que fa pujar el cost). 
 
 
En breu iniciarem els tràmits per poder realitzar el curs al llarg del 2021.  
 

3. Resolució Programa subvencionats “Joves titulats  en practiques” . Informe.  
  
Com avançàvem en l’anterior Junta Ipep, al mes de novembre vam sol·licitar aquesta 
subvenció per un import de 33.000€ corresponents a la contractació en pràctiques de 
tres persones joves amb estudis universitaris al nostre ajuntament. 
Finalment, la Generalitat ha resolt aquest mes de desembre concedint-nos només un 
lloc de treball durant 6 mesos a jornada complerta per import d’11.000€. Aquesta 
persona jove es va incorporar el 18 de desembre com a Tècnica d’intervenció social a 
l’Àrea de Benestar i Famílies per a l’execució d’un porjecte que té com a finalitat 
minimitzar entre la població de risc l’impacte de la COVID. 
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4. Inici i liquidació del programa “Singulars 2020- 21” adreçats a persones joves 
en atur. Informe  

 
Signatura del conveni amb el CCBE-IPEP a l’octubre 2020 (s’ha retrassat la convocatòria 
2020) amb vigència fins al 31 de juliol de 2021. Aportació de 4.000€ de l’IPEP amb 
pressupost 2020. Objectiu: incidir en el futur professional del joves que ni estudien ni treballen 
perquè puguin incorporar-se al mercat de treball o retornin al sistema educatiu. Abast del 
projecte a 30 joves de la comarca de 16 a 29 anys i 8 places reservades per a joves de 
Palafrugell.  
Formació professionalitzadora de 200h en atenció al client amb especialitats a mida (idiomes, 
auxiliar mosso, reposició i logística, administració, cambrer, cocteleria, pastisseria, peixateria, 
carnisseria, fruiteria, fleca...). 2 mòduls de 150h + 50h + orientació laboral + suport a la 
inserció durant tot el programa. També inclou pràctiques no laborals a l’empresa, voluntariat... 
Al novembre 2020 s’ha iniciat la formació fins al febrer 2021. Palafrugell acull un grup de 15 
joves a Can Genís.  
 

5. Balanç de la incidència del Programa 30 PLUS a P alafrugell. Informe  
 
Conveni amb el CCBE-IPEP. Aportació IPEP de 2.000€ amb pressupost 2020 . Durada del 
programa de juliol 2019 a desembre 2020. El programa és d’àmbit comarcal amb 40 persones 
participants en total i permet ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball a 
aquestes.  Objectiu: inserció de persones +30 en atur. Formació professionalitzadora 
especialitzada + contracte mínim de 6 mesos + subvenció a empreses per cobrir despeses 
salarials de cada contracte de 6 a 9 mesos (1.050€/mes).                                                                                     
Resultats:   
A Palafrugell el projecte s’ha centrat en l’atenció al client 
11 persones de Palafrugell formades i 11 contractes de treball a persones d Palafrugell, la 
majoria de 9 mesos.  
5 empreses de Palafrugell s’han beneficiat de la subvenció. Aquestes han formalitzat 8 
contractes de treball a diferents persones.  

 
Algunes de les persones segueixen treballant a l’empresa després del període subvencionat.  
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6. Adjudicació de la subvenció retenció de talent 2 020-2020 de la XSLPE de la 
Diputació de Girona. Informe  

 
A la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del 22 de desembre de 2020, 
s’aprova la convocatòria i concessió de subvencions de retenció talent i consolidació personal 
tècnic àmbit de la promoció i el desenvolupament econòmic local d’entitats adherides a la 
XSLPE. 
 
El mes passat, des de l’IPEP es va presentar un pla de treball a 3 anys vista per 
desenvolupar per un A2 des de l’àrea i tota la documentació necessària per optar a la 
subvenció. S’han obtingut 90 punts per la proposta (sent el segon Ajuntament a rebre la més 
alta puntuació) i es concedeixen els següents imports: 
 
Pressupost concedit 2020: 30.000 € 
Pressupost concedit 2021: 20.000 € 
Pressupost concedit 2022:  10.000 € 
TOTAL    60.000 € 
 
La sol·licitud de la subvenció es va aprovar per resolució de presidència de l’Ajuntament, en 
règim de concurrència competitiva, per finançar la consolidació d’una plaça de tècnic/a A2 
adscrit/a a l’àrea de Promoció econòmica. 
 
Des de l’IPEP caldrà justificar el pla de treball presentat a la finalització de cada any, així com 
la documentació que se sol·liciti per rebre els imports atorgats. 

 
7. Adquisició del pessebre ambientat a Calella de P alafrugell realitzat per 

l’Associació Amics del Pessebre de Badalona. Inform e 
 
Es detecta per xarxes socials l’exposició d’un pessebre ambientat a Calella de Palafrugell a la 
Plaça de la Vila de Badalona. 
Vista la qualitat i el detall del diorama realitzat, des de l’IPEP ens posem en contacte amb 
l’Associació per demanar la cessió del pessebre pel Nadal vinent per poder-lo tenir exposat al 
nostre municipi. 
 
Des de l’Associació acorden oferir-nos el diorama a partir del 7 de gener 2021, data en què 
acaba l’exposició, sense cap cost econòmic, només amb al condició que es vagi a buscar al 
mateix dia 7 i que posteriorment s’exposi en algun lloc de Palafrugell. 
Es realitzen les gestions perquè així sigui i es buscarà el lloc idoni per exposar aquest 
diorama, que ocupa un espai de 4x4 metres. 
 
La Sra. Anna Aguiló comenta que a Palafrugell hi viu el Sr. Lluís Brias, que és pessebrista i 
és la persona que els hi fa el pessebre cada any a la Fundació Josep Pla. Explica que el sr. 
Brias és especialista en fer reproduccions d’edificis històrics i llocs emblemàtics i que en té un 
a Calella i amb dimensions importants.  
 
El Sr. Joan Vigas comenta que és molt bona l’aportació. També explica que no hi ha hagut 
cost d’adquisició del pessebre, excepte el cost del transport. 
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La Sra. Sílvia Beleña també agraeix l’aportació. 
 
El Sr. Xavier Gómez també comenta que pot ajudar en alguna cosa, si cal. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li agraeix l’oferiment. 

8. Exposició itinerant “El llegat indià”. Informe  
  

Des de la Xarxa de municipis Indians, de la qual en formem part, estan fent una 
exposició itinerant que s’anomena “El llegat indià” i ens van oferir la possibilitat 
d’acollir-la. 
 
L’exposició es farà al TMP del 19 de febrer al 21 de març. 
 
La inauguració de l’exposició es va realitzar el passat 18 de desembre a les 13 h a la 
sala de plens de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes i es va poder seguir via streaming 
pel canal de Youtube de la Xarxa de municipis indians. 
  
D’altra banda, per poder acompanyar l’exposició, ens han ofert una conferència el 
mateix dia de la inauguració o un altre al llarg de la seva durada. La Xarxa assumeix el 
cost d’una conferència, si en volguéssim alguna altra hauríem d’assumir el seu 
cost. Entre totes les proposades es va decidir realitzar “El llegat indià, el gran 
desconegut” però des de l’organització ens han proposat “La dona indiana”, ja que de 
dones indianes no n'hi ha hagut moltes, però un referent de dona indiana és l'Irene 
Rocas de Llofriu. Finalment, hem optat per aquesta conferència proposada des de la 
Xarxa. 
  
Esperem que les restriccions amb la situació sanitària de COVID-19 permetin fer 
aquesta exposició. 
  

9. Precs i preguntes  
 
La Sra. Anna Aguiló demana si s’ha enviat quines són les taules de treball i qui hi 
participa. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que, si no recorda malament, que va passar per alguna 
junta però que li podem fer arribar. Hi havia el calendari i els membres. També explica 
que la part de grups de treball ja s’ha acabat i ara s’està fent la feina interna de 
plasmar totes les aportacions que han sorgit de les taules de treball i línies 
estratègiques. La idea és incorpora-ho al pla d’actuacions 2020. Al mes de febrer 
tornarà a convocar a tots els membres de les taules de treball per veure com s’han 
traduït les seves aportacions al pla de treball. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que donada la situació que ens trobem s’està treballant per 
fer unes subvencions similars a les que ja s’han fet al mes de maig i octubre. 
S’intentaran consensuar, tal i com s’han fet les dues vegades anteriors, amb la 
participació de tots els partits polítics. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que la Garoinada comença el dia 15 i que està prevista 
una reunió amb els restauradors. Tot i que la situació és molt complicada, la voluntat 
és tirar-la endavant. La reunió és per consensuar amb els restauradors com procedir 
amb les dificultats que es troben d’entrada degut a la pandèmia. 
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El Sr. Joan Vigas comenta que enguany hem de ser el màxim de col·laboracionistes 
amb els restaurants, tot i que hi ha unes condicions de participació, enguany serà el 
màxim d’oberta perquè tothom pugui participar. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si se sap alguna cosa del festival Cap Roig i si han 
comunicat alguna cosa al respecte. 
 
La Sra. Sílvia Beleña diu que no sabem res i que, actualment, hi ha programats alguns 
concerts que s’han aplaçat del 2020 al 2021, per tant sembla ser que la voluntat és fer 
alguna cosa. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que no té cap notícia i que l’any passat es va rebre molt tard que 
s’anul·lava el festival. També cal tenir en compte que la situació és diferent a l’any 
passat i que actualment molts esdeveniments a l’aire lliure. 
 
La Sra. Anna Aguiló explica que els hi han aprovat la programació que fan de la ruta 
Josep Pla a Cap Roig. L’argument bàsic és que és a l’aire lliure i és probable que 
alguns espectacles compromesos de l’any passar, i que no es van poder fer, es tornin 
a programar. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que sap que és molt complicat, per part dels 
organitzadors, poder fer un espectacle amb condicions. Actualment ja és possible fer 
coses a l’interior i més encara si és a l’exterior i a l’estiu. Hi ha moltes maneres de 
poder-ho fer. Vol animar a l’Ajuntament com als programadors que organitzen 
festivals, que facin un pas endavant. Els artistes estan passant molt mal moment i que 
segur que molts estan disposat a abaixar catxets i anima, sobretot a nivell local, a que 
segueixin endavant amb els espectacles. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que pel flors i violes es va demostrar que es poden fer 
coses, que és molt més complicat però no impossible. Actualment ja s’està treballant 
en el flors i violes 2021 i tot el que sigui possible es tirarà endavant. 
 
La Sra. Anna Aguiló demana si s’està treballant en el mateix format que l’any passat. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que s’està treballant en diferents escenaris segons en 
les condicions que es puguin fer espectacles. 
 
 
S’aixeca la sessió quan són les 19.40 h. 


