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GENER
Del 20 de desembre del 2019 al 6 de gener del 2020:
15é Aniversari del Nadal a Palafrugell i Pista de Gel

Del 17 de gener al 31 de març, La Garoinada.
Per causa de la COVID-19 es va aturar la campanya.
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FEBRER
Del 17 de gener al 31 de març, La Garoinada.
Per causa de la COVID-19 es va aturar la campanya.
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MARÇ
Del 17 de gener al 31 de març, La Garoinada.
Per causa de la COVID-19 es va aturar la campanya.

Cursos, formació, tallers!!! Inici...
Per causa de la COVID-19 es van formular els cursets on line.
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ABRIL
Del 23, 24, 25 i 26 d’abril, EURO LASER MASTERS CUP 2020
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

Palafrugell prepara la 11a edició de FLORS i VIOLES
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar el festival.
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MAIG
Del 3 al 5 de maig, PALAFRUGELL, FLORS i VIOLES
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar el festival.

SOPARS CANTATS
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar la campanya.
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JUNY
TASTA EL MERCAT.
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar l’acte.

Posta a punt del Julivia Bus Turístic.

De juny a setembre, Joventuts Musicals.
Per causa de la COVID-19 es van anul·lar els concerts.
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JULIOL
Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell.
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

Mercat de les Havaneres
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

Del 12 de juliol al 22 de setembre, Julivia Bus Turístic.

Del 12 de juliol al 21 d’agost, Festival Jardins de Cap Roig
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar el festival.
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AGOST
Julivia Bus Turístic

Del 12 de juliol al 21 d’agost, Festival Jardins de Cap Roig
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar el festival.
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SETEMBRE
Julivia Bus Turístic

Cantada d’Havaneres de Tamariu
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar la cantada.

Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

26 de Setembre – FLORS I VIOLES
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OCTUBRE
Off Jazz Festival. Festival de Jazz Costa Brava
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

Radikal MarBrava
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

De l’11 d’octubre al 3 de novembre, ES NIU

Formació Emprèn – Empresa i SOMI
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NOVEMBRE
Formació Emprèn – Empresa i SOMI

Nadal a Palafrugell i Pista de Gel:
Anuncia la teva empresa a la pista de gel
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.
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DESEMBRE
Subvencions per a les empreses i establiments locals.

Cap d’Any a Palafrugell
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

Del 18 de desembre del 2020 al 6 de gener del 2021:
16é Aniversari del Nadal a Palafrugell i Pista de Gel
Per causa de la COVID-19 es va anul·lar.

16

CAPÍTOL ZERO
1. PRESSUPOST.

Pressupost elaborat en grans partides
DESPESES
Descripció

INGRESSOS
C. inicials

DESPESES FUNCIONAMENT I
SUBMINISTRES

58.668,00€

TURISME I ESDEVENIMENTS

266.300,00€

COMERÇ

73.000,00€

COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I
EDICIÓ DE MATERIAL

48.000,00€

EMPRESA I OCUPACIÓ

22.760,00€

468.728,00€
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Descripció
APORTACIÓ
AJUNTAMENT

INGRESSOS
PREVISTOS

P. inicials

266.150,00€

242.578,00€

468.728,00€

2. AJUTS, INCENTIUS, SUBVENCIONS I PATROCINI REBUTS.
Tot seguit us detallem les sol·licituds de subvencions i patrocinis que hem gestionat.

ENTITAT QUE
SUBVENCIONA/PATROCINA

PROJECTE

IMPORT
CONCEDIT

ENTITAT
RECEPTORA

Vins i licors Grau, S.A.

Garoinada 2020

*

IPEP

Vins i licors Grau, S.A.

Es Niu 2020

*

IPEP

Aportació La Caixa

54ª Cantada d’Havaneres
de Calella

*

IPEP

Bardinet, S.A.

54ª Cantada d’Havaneres
de Calella

*

IPEP

Cultura Popular

54ª Cantada d’Havaneres
de Calella

*

IPEP

Diputació de Girona

Flors i Violes 2020

*

IPEP

Diputació de Girona
Campanya comunicació
Xarxa de mercats sedentaris
Mercat de Palafrugell
província de Girona
SOC

Darrera pròrroga AODL
2020/2021

Departament d’empresa i
Catalunya Empren
coneixement de la Generalitat

*

4.000,00€

IPEP

36.000,00€

IPEP

36.554,03€

IPEP

Condonat o no aportat a causa de la COVID-19. En el cas de la Garoinada 2020 es
van tenir en compte els desperfectes del temporal Gloria.
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3. INGRESSOS PROCEDENTS IMPOST ESTADA ESTABLIMENTS
TURÍSTICS (*).
Enguany, enlloc de dos semestres, degut a la pandèmia i a la baixa ocupació que aquesta ha
generat, només hem rebut els ingressos corresponents al 2n i 3r trimestre (abril – setembre
2019).
2n T 2019

3r T 2019

134.989,13 €

4t T 2019

1r T 2020

pendent

TOTAL
134.989,13 €

Pel que fa a la justificació feta enguany, s’ha fet la corresponent als semestres d’estiu i
d’hivern de 2018.

4t T 2018

1r T 2019

12.893,75 €

*

2n i 3r T 2019
139.989,13 €

Ref. Punt 5. Promoció de la destinació, pàg. 107
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TOTAL
152.882,75 €

4. COL·LABORACIONS SECTOR PRIVAT LOCAL PLA ACTUACIONS
2020

PROJECTE

QUANTITAT

GAROINADA (restaurants participants)

Condonat el pagament degut a la
COVID-19

ES NIU (restaurants participants)

Condonat el pagament degut a la
COVID-19

MERCAT
De les Havaneres de Calella

Anul·lat

PISTA DE GEL
Estands i atraccions pista de gel
Publicitat lones pista de gel

Anul·lada

EDICIÓ DE MATERIAL
Material publicitari Guia 2020

Condonat el pagament degut a la
COVID-19

CAP D’ANY
Falques de ràdio

Anul·lat

TOTAL

00,00€
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5. CONVENIS I CONTRACTES AMB COL·LABORACIÓ DE L’IPEP.
Com cada any, l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha signat diferents convenis
o contractes amb les entitats que col·labora:
1. SECTOR TURÍSTIC.
Afiliació a l'Agència Catalana de Turisme (ACT). Per gaudir d’avantatges i oportunitats
orientades a una major visibilitat i rendibilitat del destí Palafrugell, així com per a una
promoció i comercialització més segmentada, dirigida a la demanda i amb plans d’acció
específics. Condonat el pagament a causa de la COVID-19
Contracte membre del Club d’Enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Contracte per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de l’oferta, la promoció
conjunta i la comercialització als mercats emissors. Condonat el pagament a causa de la
COVID-19
Contracte membre del Club de Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona. Contracte per difondre tota l’oferta d’activitats afavorint l’estructuració de l’oferta, la
promoció conjunta i la comercialització als mercats emissors. Condonat el pagament a
causa de la COVID-19
Conveni de col·laboració entre l’IPEP, àrea de Cultura, Museu del Suro, Fundació Josep Pla,
Fundació privada Vila - Casas – Museu Can Mario i la Fundació Bancaria La Caixa.
Promoció conjunta de les seves instal·lacions culturals i naturals per a dur a terme el projecte
Palafrugell +.
Conveni d’adhesió a la campanya La Garoinada de l’IPEP de Costa Brava Verd Hotels,
SCCL. L’objectiu d’aquest conveni es definir i establir els termes i condicions de CBVH per
tal de potenciar i recolzar l’assoliment dels objectius i finalitats de l’IPEP.
Conveni entre l’IPEP i el Club Vela Calella. Conveni per col·laborar amb la Regata Euro
Màster Laser Cup. Celebrat a Calella del 4 al 5 d’abril. Revocació conveni a causa de la
COVID-19
Conveni de col·laboració entre l’IPEP, l’ATP i SARFA S.L. per a la millora i l’ampliació de les
connexions del servei de transport regular amb els nuclis de Calella, Llafranquí i Tamariu
(itineraris 6 i 7) per l’any 2020. Conveni per millorar el servei de la línia regular entre
Palafrugell, Calella, Llafranquí i Tamariu, modificant el seu recorregut actual per tal de
connectar tots els nuclis costaners entre sí, dotant-los d’una major freqüència de pas durant
els mesos d’estiu.
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Conveni entre l’IPEP i el Club de Natació Radikal Swim. Conveni per col·laborar en
l’organització de l’esdeveniment Radikal Marbrava 2019 el 12 i 13 d’octubre a Llafranc i
Calella. No signat a causa de la COVID-19
Conveni regulador per la subvenció atorgada al Club Hoquei Palafrugell per l’IPEP. Conveni
que té per objectiu garantir la presencia de l`equip Corredor Mató del Club Hoquei Palafrugell
a la màxima categoria estatal. Contribuint a fer gran el nom de Palafrugell, donant-lo a
conèixer per tot l’estat generant un gran impacte de comunicació sobre la marca Palafrugell.
2. FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell en el marc del projecte singular “Som Singulars
Baix Empordà 2019-2020”. Conveni que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la
inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu dels/les joves participants.

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. 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.

Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i SH Concept Formació SL 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 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per
a la millora de l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina. L’empresa SH Concept
Formació SL ofereix, des de la seva constitució al 2015, serveis d’organització, contractació,
impartició, execució i gestió d’accions i plans formatius per a entitats públiques i privades a
Catalunya. És una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya i inscrita en el
Registre de centres formadors per a impartir formació de caire ocupacional. Ha traslladat la
seva voluntat de presentar-se a la propera convocatòria per impartir formació subvencionada
pel SOC, destinada a persones demandants d’ocupació en l’especialitat formativa de
socorrisme aquàtic i sol·licita una cessió d’espais que li permeti obtenir l’homologació
necessària per a impartir la formació a Palafrugell.
3. SECTOR COMERÇ
Conveni entre l’IPEP i l’Agrupació de comerciants de Palafrugell (OOHX!GEN). Conveni per
establir una relació de col·laboració pel finançament en matèria de promoció del municipi i en
la dinamització del seu teixit comercial.

Xarxa de mercats sedentaris de la província de Girona. Conveni per optimitzar els recursos
existents en matèria de mercats sedentaris, donant suport econòmic, tècnic i metodològic als
ajuntaments i associacions.
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4. DESENVOLUPAMENT LOCAL
Xarxa local de promoció econòmica (XSLPE). Conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona, el SOC i les entitats locals de la xarxa de serveis locals de promoció econòmica
2016-2020 per a la implantació del sistema d’orientació i intermediació laboral del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Suposa l’adaptació gradual d’una nova eina i una nova
metodologia de treball en la gestió de les borses de treball a través del portal FEINA ACTIVA i
permet donar un servei més complert a l’empresa i a l’aturat. També permet al SOMI
sol·licitar una subvenció anual per a activitats de promoció econòmica en general. Durant
aquest 2020, l’import atorgat per la Diputació ha estat de 5.000,00€ que han servit per
justificar part del programa de planificació estratègica turística de Palafrugell.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell a través de l’Institut de Promoció
Econòmica de Palafrugell i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en relació al projecte
PROGRAMA INTEGRAL DE FOMENT A L’EMPRENEDORIA DINS DEL PROGRAMA DE
CATALUNYA EMPRÈN. Conveni que té per objecte el projecte Programa Integral de foment
a l’emprenedoria dins del programa de Catalunya Emprèn que desenvoluparan conjuntament
les dues entitats en el cas que s’atorgui l’ajut sol·licitat a la Direcció General d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom. El projecte permetrà compartir, millorar i ampliar un
conjunt de recursos, eines i metodologies de formació i acompanyament a projectes
empresarials.
5. ESDEVENIMENTS
Conveni entre l’empresa Ediciones musicales Clipper’s SL i l’Ajuntament de Palafrugell.
Conveni per col·laborar i donar suport a l’organització del Festival jardins de Cap Roig de
Calella de Palafrugell 2019. No signat a causa de la COVID-19

Contracte amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. Contracte de sessió de
drets de gravació, reproducció i comunicació pública de les actuacions de les formacions
musicals que han participat a la 53a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. No
signat a causa de la COVID-19

Col·laboració entre l’IPEP i Fundació Bancària La Caixa . Conveni per afavorir el
desenvolupament de la 53a. Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell que aquesta
entitat du a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional. No signat a causa de
la COVID-19
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6. ÒRGANS DE GOVERN
La Junta de Govern de l’IPEP està constituïda de la següent manera:
• El/la president/a, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell o regidor/a en qui
delegui:
Sr. Josep Piferrer Puig
•

El/la Vicepresident/a, que serà el Regidor/a delegat de l’àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local de l’Ajuntament o regidor en qui es delegui:
Sr. Joan Vigas Bonany

•

Vocals:
- Sr. Marc Piferrer Corredor
- Sr. Jaume Palahí Agustí
- Sr. Josep Salvatella Mallart
- Sr. Joan Farré Riera
- Sr. Alfons Rius Ribalta

•

Representant d’OOHX!GEN:
- Sr. David Font Rosell
- Sra. Sandra Salabert Pedrol

•

Representant de la Cambra de Comerç:
- Sr. Enric Gimeno Aragonés

•

Representants de l’Associació Turística de Palafrugell (ATP):
- Representació hotels:

Sr. Xavier Nicolazzi Angelats (titular)
Sra. Maria Casellas (suplent)

- Representació càmpings:

Sra. Glòria Tamayo Ramon (titular)
Sr. Enric Cruz i Plaja (suplent)

- Representació apartaments turístics:

Sr. Xavier Gómez Meier (titular)
Sra. Nuria Farràs (suplent)

•

Representant de l’Associació de Constructors i Promotors:
Sr. Marià Judez i Pi

•

Membre de Costa Brava Centre representant de bars i restaurants:
Sr. Josep Ramón Sepúlveda Fernández

•

Representant de l’Associació d’Indústries del Suro amb establiment obert a Palafrugell:
Sra. Margarida Matas Jordi

•

Representant del mercat municipal diari:
Sr. Jordi Rubau Andujar

•

Representant de les entitats culturals del municipi:
Sr. Anna Aguiló Miquel
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•

Vacants:
- Dos representants de sindicats amb vinculació al municipi de Palafrugell.
- Un representant del sindicat majoritari de pagesos amb explotacions agrícoles al
municipi de Palafrugell.

•

Secretaria:
Sra. Eva Torres Nieto

•

Interventor:
Sr. Gustavo Tapias

•

Gerent de l’Institut de Promoció Econòmica:
Sra. Sílvia Beleña Luís, en funcions.
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7. PERSONAL
Funcions i responsabilitats del personal de l’Institut de Promoció Econòmica:
GERÈNCIA
Sílvia Beleña ,en funcions.
Gerent del’IPEP
sbelena@palafrugell.cat
Anna Teixidor
Adjunta a gerència.
Responsable organització de l’IPEP.
Suport a la borsa de treball.
ateixidor@palafrugell.cat, ipep@palafrugell.cat

SECCIÓ TURISME
Marta Moreno
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
Responsable de la gestió dels ingressos de l’impost sobre les estades en establiments
turístics ( IEET).
Responsable de relacions internacionals per la promoció turística del municipi.
mmoreno@palafrugell.net

OFICINA DE TURISME PINEDA GÈLIA
Sofia Font
Community Manager.
Responsable Campanyes Gastronòmiques
sfont@palafrugell.cat
Ferni Badi
Responsable OT de Pineda Gèlia
Responsable de publicacions, edicions i publicitat.
Atenció al públic.
fbadi@palafrugell.cat
Sílvia Sànchez
Atenció al Públic.
Responsable de la botiga.
ssanchezt@palafrugell.cat / turisme@palafrugell.cat

OFICINES DE TURISME
El personal per la cobertura de les oficines de turisme (Calella, Llafranc, Tamariu, TMP i
reforç OTPG) es va contractar segons el procés selectiu per a la creació de la borsa de
treball d'informadors/res turístics/ques signada amb data 22 de març de 2018 (en vigor
durant 2 anys), degut al COVID19 s’ha allargat un any més.
La contractació va ser la següent:
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•
•
•

4 persones per les oficines de turisme de Calella, Llafranc, Tamariu i substitució festes
del 19 de juny al 12 d’octubre.
1 persona de reforç de l’ 1 de juliol al 10 d’octubre.
1 persona per substituir un permís no retribuït del 10 de juliol al 30 d’agost .

També es va activar el contracte de la persona fix discontinu per cobrir el punt d’informació
del teatre municipal del 19 de juny al 18 d’octubre.
SECCIÓ COMERÇ I MERCAT
Eva Torres
Responsable de comerç, mercats i actes promocionals relacionats amb la dinamització del
comerç a Palafrugell.
Responsable de Recursos Humans i secretària de l’IPEP.
etorres@palafrugell.cat
Cristina Martí
Intermediària de l’Associació de comerciants de Palafrugell.
Responsable de la dinamització comercial.
cmarti@palafrugell.cat
Sílvia Roca
Delegada del mercat municipal.
Responsable de l’oficina d’atenció al consumidor.
sroca@palafrugell.cat
Olga Codina
Gestió administrativa dels mercats.
Responsable gestió administrativa de l’IPEP.
ocodina@palafrugell.cat

SECCIÓ OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Carme Ramírez
Tècnica responsable del servei d’ocupació i formació (SOMI).
cramirez@palafrugell.cat
Margarita Alcàntara fins el juliol i Ivana Vela a partir d’agost.
Gestió i control administratiu del servei d’ocupació i formació (SOMI).
malcantara@palafrugell.cat
ivela@palafrugell.cat
Tània Segués
Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
Responsable de promoure, dinamitzar i executar actuacions per la creació i formació
d’ocupació en igualtat d’oportunitats. Coordinar transversalment el SOMI i el departament
d’emprenedoria (ambdós de l’IPEP) per crear i diversificar les anteriors accions. I transmetre
a la ciutadania els valors positius i les oportunitats de canvi del mercat de treball que
incideixen en el desenvolupament econòmic del territori.
tsegues@palafrugell.cat
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Elisenda Àlvarez
Tècnica d’inserció sociolaboral del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral “Treballa’t pel teu Futur”
del projecte Treball als Barris 2019 /SOC
ealvarez@palafrugell.cat
Mireia Ruiz – Pla de Barris
Gestió i control administratiu del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral
mruiz@palafrugell.cat
Sílvia Alonso Vila
Provinent del programa Concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
adreçat a joves menors de 30 anys titulats i en situació d’atur.
Tècnic de prospecció i promoció laboral (del 30 d’octubre del 2019 a 29/04/2020).
salonso@palafrugell.cat
Rocio Amparo Gonzàlez
Provinent del programa Treball i Formació, dirigit a persones en situació d’atur majors de 45
anys.
Coordinadora del mateix programa (del 23 de desembre del 2019 a 22 de desembre de
2020).
ragonzalez@palafrugell.cat
Nuri Sistanè Gualda
Provinent del programa Treball i Formació, dirigit a persones en situació d’atur majors de 45
anys.
Auxiliar administrativa (del 23 de desembre del 2019 a 22 de desembre de 2020).
nsistane@palafrugell.cat
SECCIÓ EMPRESA
Sílvia Monar
Responsable de la secció empresa.
Responsable del butlletí de l’IPEP, del Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) i del Pla
Director de la Bicicleta de Palafrugell.
smonar@palafrugell.cat
Sònia Planas
Responsable assessorament a persones emprenedores dins del Projecte Catalunya
Empren. Consultora del programa Reempresa. Organitzar formació i activitats per a
persones emprenedores, autònomes i empreses. Programar i realitzar accions de
sensibilització de la cultura emprenedora en centres educatius i població en general.
Coordinar Pla d’Actuacions del Polígon d’Activitat Econòmica (PAE)
splanas@palafrugell.cat
PERSONAL DE REFORÇ
Per tal de dur a terme totes les activitats promocionals previstes, l’IPEP complementa el seu
equip amb personal puntual, com és el cas de la pista de gel. Enguany no s’ha pogut
realitzar a causa de la COVID-19.
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8. CURSOS I JORNADES REALITZADES PEL PERSONAL DE
L’IPEP
Els cursos de formació i reciclatge realitzats pel personal de l’ IPEP aquest any 2020, han
estat els següents:
•

Traient partit de les xarxes socials per superar períodes de crisi.

Data: 26/03/2020
Horari: de 10 a 11:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Turisme Barcelona
Assistents:
- Marta Moreno
- Sofia Font Palahí
•

Curs de riscos biològics. Exposició al nou coronavirus.

Data: flexible del 27/03 al 29/05/2020
Horari: de 9:00 a 11:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SPActiva
Assistents:
- Carme Ramirez Ramirez
- Elisenda Alvarez Candau
- Mireia Ruiz Saavedra
- Olga Codina Escuero
- Sílvia Alonso Vila
•

PRL Coronavirus.

Data: 01/04/2020
Horari: de 9 a 11:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SPActiva
Assistents:
- Tània Segués Aguasca
•

Prevenció davant el risc de contagi del Coronavirus.

Data: flexible de l’1/04 al 20/05/2020
Horari: 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SPActiva
Assistents:
- Anna Teixidor Marimon
- Margarita Alcántara
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-

Rocío Amparo González
Sílvia Sánchez Peralta

•

Prevenció de riscos laborals en oficines i despatxos.

Data: de l'1/04/2020 al 29/05/2020
Horari: 50h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SPActiva
Assistents:
- Margarita Alcántara
•

Formació per al teletreball.

Data: 02/04/2020
Horari: 45mn
Lloc/modalitat: Online
Organitza: EAPC
Assistents:
- Rocío Amparo González
•

Recomanacions pràctiques en el teletreball per a les administracions locals.

Data: 03/04/2020
Horari: 45mn
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Associació Catalana de Municipis
Assistents:
- Anna Teixidor Marimon
- Mireia Ruiz Saavedra
- Rocío Amparo González
•

Curs COVID-19

Data: 07/04/2020
Horari: 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SPActiva
Assistents:
- Mireia Ruiz Saavedra
- Sílvia Roca Llach
•

Formació bàsica en igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball, ed 3.

Data: flexible del 13 al 27/04/2020
Horari: 10h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Canal empresa, àrea d'igualtat d'oportunitats
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Assistents:
-

Marta Moreno Arqué
Mireia Ruiz Saavedra
Sofia Font Palahí

•

ACTIC

Data: inici 14/04/2020
Horari: 60h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Preparacioactic.cat
Assistents:
- Rocío Amparo González
•

Com afrontar la discriminació LGTBI

Data: 16/04/20
Horari: 10 a 12 h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Assistents:
- Marta Moreno
- Sílvia Beleña
- Rocío Amparo
•

Procediment Administratiu.

Data: 22, 29/04 i 6/05/2020
Horari: 22 i 29 d’abril, de 10 a 12h i 6 de maig, de 9.30 a 11.30 h.
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Associació Catalana de Municipis
Assistents:
- Cristina Martí
- Olga Codina
•

Tècniques de relaxació en temps de confinament.

Data: 05/05/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Diputació de Tarragona
Assistents:
- Olga Codina Escuero
•

Curs de pressupost bàsic.

Data: 7, 13 i 20/05/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
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Lloc/modalitat: Online
Organitza: Diputació de Girona
Assistents:
- Olga Codina Escuero
•

Transparència i protecció de dades.

Data: 12, 14, 18, 21, 26 i 28/05/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: ACN
Assistents:
- Marta Moreno Arqué
•

Intervenció social en temps de confinament. Apunts per a la relació d'ajuda.

Data: 15/05/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: ACM – Diputació de Lleida
Assistents:
- Elisenda Àlvarez Candau
•

Gestió saludable de la incertesa.

Data: 18/05/2020
Horari: de 09:30 a 10:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: ACM – Diputació de Tarragona
Assistents:
- Elisenda Àlvarez Candau
•

Automotivació i lideratge en temps de crisi.

Data: 19/05/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: ACM – Diputació de Tarragona
Assistents:
- Elisenda Àlvarez Candau
•

Com ser més eficient i viure en el teletreball. Bones pràctiques.

Data: 20/05/2020
Horari: de 9:30 a 10:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: ACM
Assistents:
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-

Elisenda Àlvarez Candau

•

Comunicació saludable a l'àmbit professional durant la crisi actual.

Data: 22/05/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: ACM – Diputació de Tarragona
Assistents:
- Carme Ramirez Ramirez
- Elisenda Àlvarez Candau
•

Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral (2a.
edició).

Data: flexible del 25/05 al 15/06/2020
Horari: 15h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Departament d’Igualtat
Assistents:
- Elisenda Alvarez Candau
•

Com afrontar la discriminació LGTBI+.

Data: flexible del 3 al 19/06/2020
Horari: 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Assistents:
- Elisenda Alvarez Candau
- Rocío Amparo González
- Sofia Font Palahí
- Mireia Ruiz
- Carme Ramírez
•

MOOC de l'Administració en paper a l'Administració digital (20188/2020-1).

Data: flexible del 3 al 25/06/2020
Horari: 10h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Escola d'Adminstració Pública de Catalunya
Assistents:
- Cristina Martí
- Elisenda Alvarez Candau
- Rocío Amparo González
- Sofia Font Palahí
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•

Formació de procediment administratiu fent especial èmfasi en el funcionament
electrònic.

Data: 4, 11 i 19/06/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Girona
Assistents:
- Sílvia Monar
•

Estratègia digital.

Data: flexible del 8 al 12/06/2020
Horari: flexible - 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Sofia Font Palahí
•

Estratègia digital. Mòdul 13.

Data: flexible del 8 al 15/06/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Olga Codina
•

Passos bàsics per creació plana web. Mòdul 14.

Data: flexible del 8 al 15/06/2020
Horari: de 12:00 a 14:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Olga Codina
•

Taller Benchmarking.

Data: flexible del 8 al 26/06/2020
Horari: flexible
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Cristina Martí
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•

Taller Responsabilitat Social Corporativa.

Data: flexible del 8 al 26/06/2020
Horari: flexible
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Cristina Martí
•

Edició d'imatge.

Data: 9, 11, 16 i 18/06/2020
Horari: de 10:00 a 11:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: IPEP
Assistents:
- Anna Teixidor
- Carme Ramírez
- Cristina Martí
- Eva Torres
- Fernanda Badi
- Marta Moreno
- Mireia Ruiz
- Nuri Sistané
- Olga Codina
- Rocío Amparo
- Sílvia Beleña
- Sílvia Monar
- Sílvia Sánchez
- Sofia Font
- Sònia Planas
- Tània Segués
•

Microcurs sobre el deure d'intervenció en casos de discriminació de persones
LGTBI+.

Data: flexible del 9 al 19/06/2020
Horari: 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: EAPC
Assistents:
- Mireia Ruiz Saavedra
•

Fonaments bàsics de seguretat digital.

Data: 12/06/2020
Horari: flexible - 1h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Associació Catalana de Municipis
Assistents:
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•

Creació de producte turístic.

Data: flexible del 12 al 19/06/2020
Horari: flexible - 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Sofia Font Palahí
•

Gestió de xarxes socials.

Data: flexible del 12 al 19/06/2020
Horari: flexible - 2h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: SICTED
Assistents:
- Sofia Font Palahí
•

Taller de gestió i control de les subvencions locals.

Data: 10, 11, 17, 18/06 i 2/07/2020
Horari: de 16:00 a 18:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Diputació de Girona
Assistents:
- Sílvia Monar
•

Comunicació en temps difícils. Ajudar, i ajudar-nos, amb la nostra
comunicació.

Data: 6, 13 i 16/07/2020
Horari: de 10:00 a 11:30h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Federació de Municipis de Catalunya
Assistents:
- Cristina Martí
- Sofia Font Palahí
•

MOOC Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri.

Data: flexible del 16/10 al 6/11/2020
Horari: flexible - 10h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Escola d'Adminstració Pública de Catalunya
Assistents:
- Elisenda Àlvarez Candau
- Mireia Ruiz Saavedra
- Rocío Amparo González
- Sofia Font Palahí
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•

TIK TOK per empreses.

Data: 21 i 23/10/2020
Horari: de 14:45 a 16:45h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: IPEP
Assistents:
- Sofia Font Palahí
•

Com desenvolupar estratègies d’aplicació de criteris de contractació pública
responsable

Data: 5, 7 i 12 de maig
Horari: D’11.30 a 13.30 h
Lloc/modalitat: On line
Organitza: Ateneu Cooperatiu
Assistents:
- Eva Torres Nieto
- Sílvia Beleña Luis
•

Activa la teva resiliència.

Data: 10, 17 i 24/11/2020
Horari: de 10:00 a 12:00h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Benestar Social i RRHH de l'Ajuntament de Palafrugell
Assistents:
- Anna Teixidor Marimon
- Fernanda Badi Daoudi
- Sofia Font Palahí
•

Desmuntem mites: Claus per a la detecció de les violències masclistes

Data: Del 16 al 27 de novembre
Horari: Lliure
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Escola d’administració pública de Catalunya
Assistents:
- Sofia Font Palahí
•

Transparència i protecció de dades

Data: Del 20 d’octubre al 9 de novembre
Horari: Lliure
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Escola d’administració pública de Catalunya
Assistents:
- Ivana Vela
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•

Web i accessibilitat. Creació de continguts per a totes les persones

Data: 12 de novembre
Horari: De 9.30 a 11.30 h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Consell comarcal del Baix Empordà
Assistents:
- Ferni Badi
•

MOOC “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”

Data: flexible entre El 16/10/20 i El 06/11/20
Horari: 10h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Escola d'Adminstració Pública de Catalunya
Assistents:
- Elisenda Alvarez Candau
•

Xantatge emocional i persones tòxiques

Data: 26/11, 2-4-9/12/2020
Horari: De 9 a 13 h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Diputació de Girona
- Ferni Badi Daoudi
•

Teletreball

Data: 17 i 19 de novembre de 2020
Horari: 8.30 a 13.30 h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Consell Comarcal del Baix Empordà
- Tània Segués Aguasca
•

Executive training d’actualització en programes de foment de l’emprenedoria

Data: 20, 27 de novembre i 4 de desembre de 2020
Horari: 9.30 a 12.30 h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Catalunya Emprèn
- Sònia Planas
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•

Tipus d’assetjament i el seu corresponent protocol

Data: 11 o 18 de desemebre
Horari: 9.30 o 11.30 h
Lloc/modalitat: Online
Organitza: Ajuntament de Palafrugell
- Eva Torres
- Carme Ramírez
- Rocío Amparo
- Ferni Badi
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ÀREES CLAUS
0. MESURES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19
1. CAMPANYA PALAFRUGELL COMERÇ. UNITS AMB EL COMERÇ.
”Ajuda al comerç”, sota el títol Palafrugell
Comerç. Units amb el comerç. És una de les
actuacions que es va executar en ser aprovat
pel Ple de maig de l’Ajuntament de Palafrugell,.
Amb el doble objectiu de reactivar i ajudar el
teixit econòmic de Palafrugell en el seu conjunt,
i a les famílies palafrugellenques, es van
atorgar a totes les unitats familiars
empadronades a Palafrugell, a data 31 de
desembre de 2019, un ajut de caràcter
universal directe, per gastar als establiments
comercials que s’havien vist afectats pel
tancament durant l’estat d’alarma o bé van
veure reduïts els seus ingressos.
Per tal de poder formar part de la iniciativa, els
establiments que complissin amb els requisits
marcats, s’havien d’inscriure a la campanya. D’aquesta manera, s’incorporaven al llistat de
comerços on les persones empadronades a Palafrugell es podien gastar els diners que
l’Ajuntament els havia donat.
Aquesta campanya estava vinculada a la línia d’ajuts que l’Ajuntament va donar a tots els
seus veïns i veïnes empadronats, per tal que els gastessin al comerç local. Els imports
anaven dels 20,00 als 80,00 euros, en cas de famílies amb persones en situació d'atur, ERTO
o pensió no contributiva. Les famílies rebien els diners a través d’una APP, que portava per
nom “Palafrugell Comerç” i que es podien descarregar al mòbil per conèixer el saldo, els
establiments que hi participaven, etc.
Per poder gastar els diners, la persona receptora de l’ajut s’havia d’identificar amb el seu DNI
o NIE al comerç adherit a la campanya Palafrugell Comerç. Units amb el comerç, i aquest
descomptava directament l’import amb l’Ajuntament.
El màxim que podia gestionar cada establiment adherit a la campanya va ser de 3.800,00€.
Un cop s’arribava a aquest import, l’establiment no podia bescanviar més ajudes de les
unitats familiars i quedava inhabilitat a la plataforma. D’aquesta manera, es pretenia
aconseguir un repartiment més o menys equitatiu entre els comerços i que se’n
poguessin beneficiar quants més, millor.
La campanya es va iniciar l’1 de setembre fins al 31 d’octubre de 2020.
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A. Comunicació i difusió
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Publicació de tota la informació de la campanya per fases (bases i condicions de
participació, tant per a ciutadans com per a establiments comercials, funcionament de la
campanya, instruccions de funcionament de la plataforma per a comerços...) als webs:
www.ipep.cat i www.palafrugell.cat, amb 193 visualitzacions.
Publicacions diverses informant sobre la campanya a les xarxes socials dels perfils de
l’Ajuntament de Palafrugell, Visit Palafrugell, Mercat de Palafrugell, facebook d’IPEP
Empresa i Ocupació i d’Oohxigen.
Publicació de notícia i entrevista de la tècnica de l’IPEP, Cristina Martí, per explicar la
campanya a Ràdio Palafrugell. 06/08/2020.
Publicació de notícia preparació campanya al Diari de Girona. 10/08/2020.
Edició d’un vídeo per incentivar l’adhesió dels comerços a la campanya. Versió per a
xarxes socials de l’Ajuntament de Palafrugell, Visit Palafrugell, Mercat de Palafrugell,
facebook d’IPEP Empresa i Ocupació i d’Oohxigen, amb 2.800 visualitzacions.
18/08/2020.
Edició d’un vídeo explicatiu de la campanya Palafrugell Comerç dirigit als ciutadans, per
publicar a les xarxes socials de l’Ajuntament de Palafrugell, Visit Palafrugell, Mercat de
Palafrugell, facebook d’IPEP Empresa i Ocupació i d’Oohxigen, amb gairebé 3.800
visualitzacions. 26/08/2020.
Passe del vídeo explicatiu a TV Costa Brava, com a espot publicitari, durant una setmana,
del 26/09/2020 al 04/10/2020.
Publicació de notícia a TV Costa Brava. 23/09/2020.
Anuncis dirigits a la ciutadania als diaris El Punt Avui i Diari de Girona. 26/09/2020.
Publicació de notícia i entrevista de la gerent de l’IPEP, Sílvia Beleña, per explicar
l’evolució de la campanya a Ràdio Palafrugell. 05/10/2020.
Publicació de notícia evolució de la campanya al web de la Revista del Baix Empordà.
06/10/2020.
Publicació d’anunci i notícia a la Revista El Nou d’Octubre.
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B. Balanç final
Es van repartir més de 291.000,00€ entre 9.200 unitats familiars.
D’aquestes ajudes assignades es van gastar un total de 182.616,44€, amb un volum de
negoci de 298.486,51€ i un total de 7150 vendes. Aquestes dades representen un 62,75% del
total assignat (291.000,00€).
Dels 91 establiments que hi van participar a la campanya, 33 establiments van arribar al
màxim que s’havia marcat per bescanviar ajudes per comerç, amb un import de 3.800,00€.
Per altra banda, 6 establiments van superar els 2.000,00€ d’ajudes bescanviades i 12
establiments els 1.000,00€ bescanviats. La resta d’establiments participants es van situar
entre els 100,00€ i 1.000,00€ d’ajudes bescanviades.

42

2. CAMPANYA FOMENT DEL COMERÇ LOCAL.

Sota el lema “A Palafrugell, sense ells ni elles
no hi ha comerç. Sense tu, tampoc” l’IPEP va
engegar una campanya de foment del comerç
local, arran de la pandèmia viscuda aquest
2020, protagonitzada per empresaris i
empresàries reals, del propi municipi de
Palafrugell, que mostraven com pot arribar a
ser de dur el seu dia a dia, i, a l’hora, com de
gratificant és la seva feina i amb quin esforç i
dedicació treballen per satisfer les necessitats
dels seus clients.
Un conjunt de valors que vol realçar i
conscienciar de la necessitat d’apostar pel
comerç local, en el sentit més ampli de la
paraula, i com de beneficiós pot ser per a
tothom el fer-ho.
La idea original i el desenvolupament de la campanya ha estat del despatx D+Font
comunicació creativa.
La campanya va donar el seu tret de sortida el 3 de desembre. Coincidint amb l’inici de la
campanya comercial de Nadal i publicant un vídeo a les xarxes socials de l’IPEP, reforçat i
acompanyat amb material gràfic d’imatges de 42 empresaris i empresàries que han
col·laborat en la realització de la campanya.
El vídeo ha tingut més de 8.000 visualitzacions i s’ha compartit a diversos perfils de xarxes
socials.
Paral·lelament a aquest vídeo i a la campanya gràfica, també es van produir 10 píndoles
visuals on, amb imatges del comerç i restauració del municipi, gravades per a l’ocasió, es
mostren els valors que representen el comerç local. Aquestes píndoles servien per reforçar el
missatge de la necessitat i els beneficis de comprar i consumir a Palafrugell.
Pel que fa a la comunicació, la campanya s’ha publicat a les principals xarxes socials i mitjans
de l’IPEP i de l’Ajuntament de Palafrugell, així com s’han fet anuncis a la Revista El Nou, Diari
de Girona, El Punt Avui, Diari Ara, Gerió Digital, falques a Ràdio Palafrugell i Capital Ràdio.
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Repercussió xarxes socials
IPEP PALAFRUGELL

• Facebook (475 seguidors)
- Publicació vídeo 3 de desembre: 81 abast, 22 compartits, 144 impressions
- Publicació píndola Canadà. 10 de desembre: 101 abast i 9 impressions
- Publicació píndola Imobil. 12 de desembre: 102 abast, 16 impressions
- Publicació píndola Cama. 15 de desembre: 53 abast, 1 impressió
- Publicació píndola Magda. 17 de desembre: 67 abast, 3 impressions
- Publicació píndola IMobile. 23 de desembre: 49 abast, 1 impressió
- Publicació píndola The Monkey: 30 desembre: 75 abast, 12 impressions
•
-

-

Instagram (510 seguidors)
Vídeo: 2.365 reproduccions. 156 likes, 27 comentaris, 893 d’abast, 1.195
impressions.
Píndola Canadà: 241 reproduccions, 47 likes, 8 comentaris, 336 d’abast i 376
impressions
Píndola Cama: 246 reproduccions, 49 likes, 8 comentaris, 337 abast i 246
impressions
Píndola Magda: 230 reproduccions, 43 likes, 336 abast, 363 impressions
Píndola Imobile: 259 reproduccions, 53 likes, 381 abast, 416 impressions
Píndola The Monkey: 243 reproduccions, 41 likes, 344 bast, 374 impressions

•
-

Twitter (640 seguidors)
Publicació vídeo: 10 abast, 2 likes i 222 impressions
Píndola Canadà: abast 2 i 147 impressions
Píndola Cama: abast 42, 2 likes i 181 impressions
Píndola Emobile: 1 likes i 133 impressions
Píndola The Monkey: abast 1 i 70 impressions

-

YOUTUBE IPEP

•
-

-

IPEP (48 Suscriptors)
Publicació vídeo principal de la campanya. 3 de desembre: 2.915
reproduccions, 94 likes, 3 no likes, 7 comentaris
Publicació píndola Canadà House. 9 de desembre: 105 reproduccions, 6 likes,
2 comentaris
Publicació píndola I-mòbil. 11 de desembre: 19 reproduccions i 3 likes
Publicació píndola Sabateria Cama. 12 de desembre: 20 reproduccions i 2 likes
Publicació píndola Magda Floristes. 14 de desembre: 21 reproduccions i 4 likes
Publicació píndola The Monkey Trebor: 14 desembre: 34 reproduccions i 5
likes
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VISIT PALAFRUGELL

•
•

Facebook (17.801 seguidors). Publicació: 2.070 abast, 7 compartits, 114
impressions
Twitter (4.877 seguidors). Publicació: 25 abast, 6 likes i 668 impressions, 3
retuits

3. SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES AFECTADES PER
LA CRISI DE LA COVID-19.
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 de la Covid-19.
Les mesures es detallen en 5 blocs diferenciats:
1. Primer bloc ajudes per a famílies, flexibilitzant el pagament de rebuts i taxes
municipals.
2. Segon bloc disminuir 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.
3. Tercer bloc destinat a entitats culturals i esportives del municipi.
4. Quart bloc ajudes, des de benestar social, per 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.
5. Cinquè bloc mesures organitzatives des de diferents àmbits: polític, tècnic,
urbanístic i de promoció econòmica.
Pel que fa al segon bloc, l’IPEP va gestionar les convocatòries de subvencions de la següent
manera:
• Subvencions per a les activitats econòmiques del municipi de Palafrugell
afectades per la crisi de la Covid-19 (activitats d’obligat tancament - Ajuda 1).
Convocatòria exclusiva per aquelles empreses que havien hagut de tancar durant el primer
estat d’alarma:
Aplicació disponible: 200.000,00€
Empreses sol·licitants: 150
Sol·licituds concedides: 136
Sol·licitud denegades: 14
Imports atorgats: 300,00€ més 75,00€ per treballador contractat fins a un màxim de 600,00€
Import total atorgat: 57.675,00€
• Subvencions per a les activitats econòmiques del municipi de Palafrugell
afectades per la crisis de la Covid-19 (activitats reducció d’ingressos - Ajuda 2).
Convocatòria per empreses que no havien hagut de tancar però que haguessin reduït els
ingressos com a mínim en un 75%:
Aplicació disponible: 50.000,00€
Empreses sol·licitants: 6
Sol·licituds concedides: 6
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Imports atorgats: 200,00€ més 50,00€ per treballador contractat fins a un màxim de 400,00€
Import total atorgat: 1.400,00€
• Subvencions per a les activitats econòmiques del municipi de Palafrugell afectades
per la crisis de la Covid-19 (activitats sector turístic allotjament - Ajuda 3).
Convocatòria 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:
Aplicació disponible: 100.000,00€
Empreses sol·licitants: 29
Sol·licituds concedides: 29
Imports atorgats: 1.000,00€ més 100,00€ per treballador contractat fins a un màxim de 2.500€
Import total atorgat: 46.700,00€
El termini de sol·licitud de les subvencions finalitzava el 30 de setembre de 2020.

Amb la segona onada de la pandèmia i els tancaments d’alguns sectors, l’ajuntament, (a
través de l’IPEP) va fer dues convocatòries més, aprovades a la seva Junta de Govern el 5
de novembre de 2020:
• Subvencions per a restaurants, bars, estètiques i gimnasos de Palafrugell afectades
per la crisi de la Covid19 (activitats d’obligat tancament - Ajuda 4).
Convocatòria dirigida a empreses que van haver de tancar durant la segona onada de la
pandèmia.
Aplicació disponible: 105.000,00€
Línia 1. Dirigida a bars i restaurants amb epígrafs d’alta d’IAE núm. 671, 672, 673, 674 i 675
i centres d’estètica, amb epígrafs 972.2 que havien hagut de tancar.
Empreses sol·licitants: 86 bars i restaurants i 12 centres d’estètica. Total: 98 empreses
Sol·licituds concedides: 86
Sol·licitud denegades: 12
Imports atorgats: el resultat de les pèrdues obtingudes de setembre a novembre 2020 fins a
un màxim de 1.500,00€
Import total atorgat: 116.047,54€
Línia 2. Dirigida a gimnasos donats d’alta a l’epígraf 967
Empreses sol·licitants: 5
Sol·licituds concedides: 4
Sol·licituds denegades: 1
Imports atorgats: el resultat de les pèrdues obtingudes de setembre a novembre 2020 fins a
un màxim de 1.000,00€
Import total atorgat: 3.179,67€
• Subvencions per a activitats econòmiques no tancades amb pèrdues per la crisi de
la Covid19 (Ajuda 5).
Convocatòria dirigida a empreses en general i allotjaments que havien obert però amb
pèrdues de setembre a novembre 2020.
Aplicació disponible línia 1: 75.000,00€
Línia 1. Dirigida a activitats econòmiques en general que hagin continuat treballant però
hagin tingut pèrdues de setembre a novembre 2020.
Empreses sol·licitants: 91
Sol·licituds concedides: 83
Sol·licituds denegades: 8
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Imports atorgats: el resultat de les pèrdues obtingudes de setembre a novembre 2020 fins a
un màxim de 500,00€
Import total atorgat: 39.812,95€
Aplicació disponible línia 2: 40.000,00€
Línia 2. Dirigida a activitats econòmiques d’allotjament i alberg de joventut que van continuar
treballant però hagin tingut pèrdues de setembre a novembre 2020.
Empreses sol·licitants: 9
Sol·licituds concedides: 8
Sol·licituds denegades: 1
Imports atorgats: el resultat de les pèrdues obtingudes de setembre a novembre 2020 fins a
un màxim de 800,00€
Import total atorgat: 6.400,00€
El termini de sol·licitud de les subvencions finalitzava el 10 de desembre de 2020.
Prèviament a la concessió de les subvencions es va fer una modificació del límit
pressupostari, d’algunes de les aplicacions que preveiem que arribarien al límit, per tal de fer
front al pagament posterior de les subvencions.
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1. DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL, COMERCIAL I DE MERCAT
1. POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PALAFRUGELL
L’aturada per la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que la majoria de propostes recollides
en el pla d’actuacions, sobre els polígons, no s’han pogut dur a terme. Tot i això, algunes de
les actuacions fetes, on directe o indirectament aquests hi estan involucrats són:
•

Seguiment de la implantació de fibra òptica per part d’una de les empreses que
havien sol·licitat el pla de desplegament. Des de l’Associació de polígons d’activitat
econòmica estaven interessats en contractar fibra òptica per tal de millorar les
comunicacions i l’operativitat en les empreses i se’ns va demanar ajuda en la gestió
de la informació. (Una de les actuacions que ha estat fent l’IPEP, en aquest sentit, és
la de treballar conjuntament amb l’Associació de polígons d’activitat econòmica, per
facilitar al màxim la interlocució amb l’Ajuntament i altres serveis que afectin al conjunt
d’empreses del polígon).

•

Enquesta a les empreses del municipi per saber l’abast de la crisi de la Covid-19.
Enquesta enviada via correu electrònic amb l’objectiu d’obtenir dades quantificables i
conèixer, de primera mà, les principals problemàtiques de les empreses i activitats
econòmiques de Palafrugell i poder fer un recull de propostes per part del sector
privat. Van contestar unes 70 empreses que ens han permès detectar que s’havien de
programar actuacions i ajudes directes als diferents sectors. És per aquest motiu que,
l’Ajuntament, a través de l’IPEP va convocar dues línies de subvencions per activitats
econòmiques que van haver de tancar o amb pèrdues econòmiques.

•

Manteniment web www.palafrugellindustrial.cat . Actualització de continguts
sempre que hi ha modificacions o informació nova.

•

Gestió d’informació de les parcel·les municipals disponibles en els polígons.
Informar de la normativa vigent i el procediment que s’ha de seguir per optar a una
parcel·la.

2. D
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2. DINAMITZACIÓ COMERCIAL I DE MERCAT
A. Evolució del Pla d’Acció Comercial
Aquest 2020, degut a la crisi sanitària, les actuacions del pla d’acció comercial han quedat a
un segon terme, centrant els esforços a donar suport al teixit empresarial, mitjançant les
diverses subvencions atorgades per l’Ajuntament de Palafrugell i gestionades per l’IPEP, per
tal de pal·liar els efectes de la COVID-19.
Tot i així, en la mesura del possible s’ha continuat treballant en base a les línies d’actuació
marcades al document mare:
a. Col·laboració, consens i integració:
• Donar suport econòmic i tècnic a l’associació de comerciants del municipi. Actualment,
Oohx!gen representa a 180 establiments del municipi.
b. Activitat comercial i competitivitat:
• Proposta formativa 2020: 2 formacions específiques per al sector comercial al programa
de primavera i 4 tallers al de tardor - hivern.
c. Paisatge comercial urbà:
• Actualització dels plafons comercials, situats a zones estratègiques del nucli de
Palafrugell.
• Reforç de l’enllumenat de Nadal dels carrers Sant Sebastià, Sant Antoni (Estret) i Barris
i Buixó.
B. Accions promocionals
a. Revista Milfulls.
Revista trimestral dels mercats municipals editada conjuntament amb la Xarxa de Mercats
Municipals de la província de Girona (XMMG) que es reparteix a les parades del mercat de
forma gratuïta.
b. Campanya de comunicació EL Mercat de Palafrugell
Des de l’IPEP, conjuntament amb l’Associació del Mercat
Diari, es va iniciar el 2018 la campanya de comunicació
del Mercat amb un doble objectiu: la promoció del mercat
i del seu producte i la fidelització del client existent i de
novells creant nous canals de comunicació.
Seguint amb la reducció de plàstic i bosses de caixa,
s’han comprat unes bosses isotèrmiques amb doble
nansa, per mantenir frescos els aliments. En total, 23
operadors del mercat diari venen aquesta bossa a 1,00€.
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Una part de la despesa ha estat sufragada per l’IPEP. En concret, la bossa costava 1,20€ i
l’IPEP assumia 0,20€ de cada bossa. En total se n’han comprat 6.500 bosses, de les quals
l’IPEP s’ha quedat en estoc 700 unitats.
També s’han actualitzat els suports dels horaris dels edificis de la carn i del peix, adaptant-los
a la imatge gràfica del mercat diari, fent-los més atractius i pràctics per a canvis d’horaris i
incidències.
c. Vídeo promocional del mercat diari
Durant el mes de juny i la primera setmana de juliol de 2020, es va estar gravant el vídeo
promocional del mercat diari de Palafrugell.
L’objectiu principal d’aquest vídeo és promoure un dels serveis i motors comercials del
municipi. El Mercat de Palafrugell és un dels atractius de la vila, tant a nivell local com
comarcal. És un referent de la compra de proximitat, de productes frescos i de temporada.
L’IPEP no disposa de cap recurs audiovisual d’aquest element i, per tant, es creu important
crear-ne un.
El material resultant ha de poder fer-se servir per fer publicitat del mercat diari a mitjans
audiovisuals (TV, canals en línia), xarxes socials (petites càpsules), presentacions de la
destinació de Palafrugell a nivell turístic, altres espais de debat i informació.

Aquest vídeo es va presentar el 18 de setembre, al propi mercat, per tal de donar el tret de
sortida de la campanya “ Estima el teu mercat “.
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Es pot visualitzar al canal de l’IPEP Palafrugell Empresa:
https://www.youtube.com/watch?v=PXJfFTDu-j8
d. Estima el teu mercat
Enguany, la campanya internacional “Estima el teu Mercat” s’ha celebrat del 18 al 27 de
setembre de 2020.
Per tercer any consecutiu, el Mercat diari de Palafrugell, conjuntament amb la resta de
mercats de la província de Girona, i de la mà de la Diputació de Girona, ha organitzat les
següents activitats, adaptades a les mesures per fer front a la COVID-19:
El divendres 18 de setembre es va dur a terme el tret de sortida de la campanya, des del
Mercat de Palafrugell, amb la presència del Diputat de Promoció Econòmica, el senyor Jordi
Camps, el regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell, el senyor Joan
Vigas i l’alcalde de Palafrugell, el senyor Josep Piferrer.

Es va aprofitar l’acte per presentar el vídeo
promocional del Mercat diari.
Durant tota la campanya, tant a l’edifici del
mercat del peix com al de la carn s’hi va
instal·lar una pantalla on si anava passant
aquest vídeo.

A nivell de xarxes socials es va organitzar un concurs de cuina d’aprofitament a casa, on hi
van participar 3 persones, guanyadores d’una panera de productes del mercat diari. Tot i tenir
els participants justos, el perfil d’instagram del mercat, en aquells dies va créixer en 100
seguidors més.
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Dues parades, Peixos Mielgo i Fruiteria Àlex, van col·laborar en la gravació de consells de
cuina i sostenibilitat, que s’emmarcaven a l’apartat “El Mercat et cuida”, de la mateixa
campanya.

e. Col·laboració Gran Recapte d’Aliments
Del 16 al 22 de novembre es va celebrar el Gran
Recapte d’Aliments 2020. Enguany, degut a la
pandèmia, es va plantejar un altre format.
Les parades del mercat, que volguessin, durant aquells
dies, venien uns tiquets per valor de 3,00€/tiquet per
col·laborar a la campanya.
Un cop finalitzada la campanya, es recollien els tiquets
sobrants de cada parada, es comptabilitzaven els
venuts i amb aquells diners recaptats per part de cada
parada, les entitats de Palafrugell que col·laboren
habitualment amb el Banc d’Aliments, podrien anar a
buscar aliments per valor d’aquests diners recaptats a
les parades participants.
En aquesta primera edició de nou format hi van
participar 18 parades del mercat diari, recaptant un
total de 2.127 euros.

f. Actuacions COVID-19
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 va sorprendre a tothom i l’IPEP no en va ser una
excepció. Es va intentar reaccionar amb rapidesa per poder fer front a les primeres
necessitats dels sectors econòmics, si bé és cert que, en alguns casos, les actuacions
anaven a remolc del que feien altres municipis.
Es va establir una col·laboració molt estreta amb l’associació de comerciants, Oohxigen, per
tal de cercar alternatives perquè els establiments del municipi poguessin fer un mínim de
caixa, ja fos promovent la venda a través de whatsapp o del servei a domicili. En aquest
sentit, la col·laboració va anar més enllà de l’IPEP i els cossos de seguretat del municipi
també van col·laborar assessorant i facilitant la informació de restriccions i recomanacions als
negocis, a través d’Oohxigen.
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Algunes de les actuacions dutes a
terme van ser la recopilació d’horaris i
serveis dels establiments essencials
durant el confinament del mes de
març i que es va anar actualitzant fins
al maig, per tal que la ciutadania
pogués continuar abastint-se. Es va
editar un llistat d’establiments de
primera necessitat.

Paral·lelament, també es va recopilar informació d’obertura i serveis dels establiments de
restauració durant el confinament i fins a la seva reobertura, així com també es va reeditar
durant el tancament del mes d’octubre i novembre de 2020.

Al seu torn, durant el confinament de març a maig,
Oohxigen va organitzar un sorteig de 2.000,00€ en vals
regal per gastar a les diferents categories d’establiments
associats a l’entitat. Mil d’aquests euros van ser aportació
de l’IPEP. La finalitat era fer més portable el confinament i,
un cop oberts els establiments, oferir un incentiu més per a
la compra i el consum al comerç local.

En motiu de la crisi sanitària de la COVID-19 i prèvia
aprovació del ple de l’Ajuntament de Palafrugell de mesures
per pal·liar els efectes de la mateixa, l’IPEP va començar a
treballar en la campanya de suport al comerç a través de les
ajudes que s’atorgarien a la ciutadania. Durant l’execució de
la campanya, liderada per l’IPEP, i que veuria la llum el
setembre de 2020, sota el títol “Palafrugell Comerç. Units
amb el comerç” hi van intervenir gairebé totes les àrees de
l’Ajuntament.
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c. El paper del mercat diari
Al seu torn, alguns dels protagonistes
indiscutibles d’aquesta crisi i a l’alçada de les
circumstàncies, han estat els operadors del
mercat diari de Palafrugell. Des del primer
moment es van organitzar amb els seus propis
recursos per tal de poder fer arribar la compra als
clients habituals i a nous clients. Les xarxes
socials van ser un factor clau per aquesta difusió.
Es va instaurar d’una manera extraoficial els
serveis a domicili, la recollida exprés, la comanda
per telèfon o whatsapp i la priorització en
l’atenció dels col·lectius vulnerables.
L’IPEP va editar el material informatiu i mesures
de seguretat a seguir pel mercat diari.

d. Ampliació de l’àrea del mercat setmanal
El mercat setmanal dels diumenges no
va estar exempt de canvis, sobretot pel
que feia a la seva localització. Complir
amb la distància entre parades i evitar
aglomeracions,
reubicant
els
marxants..
Des que es va dictar l’estat d’alarma el
passat 14 de març, al mercat setmanal
només hi assistien les parades
d’alimentació, per ser producte de
primera necessitat.
Un cop entrats a la fase 1 del
desconfinament, on es permetia anar a
comprar a mercats no sedentaris, les
àrees implicades de l’Ajuntament de
Palafrugell van treballar per reubicar
les parades que formaven part
d’aquest col·lectiu.
Es va ampliar la zona que ocupava
habitualment el mercat setmanal,
col·locant parades només a un costat
de carrer, quedant distribuït de la
següent manera:

54

Es van mantenir les parades d’alimentació a la zona del carrer dels Valls i part baixa del
carrer de Pi i Margall, fins arribar a l’alçada del carrer de Begur. Com a novetat, s’ampliava
aquesta zona d’alimentació a la plaça d’Ermengarda.
Tanmateix, es conservaven les parades no alimentàries del segon tram del carrer Pi i Margall
fins a la Plaça de les Llevadores, incloent aquesta darrera plaça.
En aquest sentit, es van habilitar nous emplaçaments per algunes de les parades: la plaça de
Can Mario, el carrer de Tallers i el carrer de les Torretes.
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3. GESTIÓ DE MERCATS
A. Mercat diari i setmanal

NÚMERO D’ESPAIS i TITULARS MERCAT DIARI

EXTERIOR

Nº espais

Nº titulars

Fruita i verdura Pi i Margall

15

15

Fruita i verdura aparcament

4

4

19 espais

19 titulars

Parades mercat de la carn

14

10

Parades mercat del peix

8

8

22 espais

18 titulars

41 espais

37 titulars

INTERIOR

TOTAL

NÚMERO PARADES MERCAT SETMANAL
Primer semestre

76

Segon semestre

73

AMPLIACIONS TRAMITADES
Mercat diari

0

Mercat setmanal parada

0

TOTAL

0
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REDUCCIONS METRES PARADES TRAMITADES

Mercat setmanal parada

0

TOTAL

0

TRANSMISSIONS
TEMPORALS
PARADES

M.Setmanal parada

0

TOTAL

0

Mercat diari
PM27
AP03
TRANSMISSIÓ Mercat setmanal
4098
4060
TOTAL

2

2
4

NOVES ALTES
Mercat setmanal parades

0

TOTAL

0

CANVI O AMPLIACIÓ VENDA PRODUCTE
Mercat diari

0

Mercat setmanal

0

TOTAL

0

CANVIS DE NOM
Mercat setmanal
2022

1

TOTAL

1
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Mercat diari parada

0

TRASPÀS PARADES Mercat setmanal parades
MERCAT
TOTAL

0
0

RENÚNCIES MERCAT TRAMITADES
Mercat setmanal parada (1075)

1

Mercat diari parada (FVPM02)

1

TOTAL

2

REVOCACIONS MERCAT TRAMITADES
0

Mercat setmanal parades
TOTAL

0

Noves sol·licituds per obtenir parada al mercat diari i setmanal:
SOL·LICITUDS
PRESENTADES

TIPOLOGIA PRODUCTE
Alimentació italiana

1

Bijuteria

1

Castanyes

1

Formatges

3

Fruita i verdura

2

Pantalles i mascaretes COVID

3

Ous, vi i melmelades

1

Pa i pastissos

1

Pesca salada i bacallà

1

Roba

1

Rostisseria

2

TOTAL

17
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B. Concessions d’ocupació de via pública per la temporada d’estiu 2019
realitzades a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu i al centre de
Palafrugell (tot l’any).
Aquesta temporada d’estiu 2020 i degut a la situació de crisis sanitària ocasionada per la
COVID-19, les condicions de venda d’artesania a la via pública han estat incertes, tant pels
artesans individuals com pels col·lectius d’artesania de les platges. Per aquest motiu el Ple de
l’ajuntament va aprovar reduir en un 50% el pagament de les taxes.
• Concessions a artesans individuals:
El 15 de gener de 2016 es va aprovar per resolució de l’alcaldia número 29/2016 el
reconeixement de pròrroga automàtica, fins el 7 d’octubre de 2025, de les 14 llicències
temporals, atorgades i vigents per la venda no sedentària als mercats d’estiu dels nuclis de
Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu, pel període del 15 de juny al 15 de setembre.
En data 28/02/2019 la Junta de Govern Local va aprovar la renúncia d’autorització de
caricatures a Calella a sol·licitud de l’interessat.
Aquest estiu hi ha hagut tres baixes d’artesania, dues (Calella) per tema COVID-19 i una altra
per accident laboral (Tamariu).
Aquestes tres baixes són provisionals per la situació i de cares a la temporada d’estiu 2021
tornaran a estar actives i ocupant la via pública d’acord amb la pròrroga que tenen fins el
2025.
A la temporada 2020 hi ha hagut un total de 8 llicències atorgades, que detallem a
continuació:
CALELLA

AUTORITZACIONS

Artesania

1

Bolsos i bijuteria

1

Trenes

1

LLAFRANC

2

Trenes

1

3 ml.

Pl. St. Pere

3 ml.

Pl. St. Pere

2 ml.

LLOC

Ps. de Cípsela
Ps. de Cípsela

AUTORITZACIONS

Artesania

1

Trenes

1

TOTAL

8

Metres lineals concedits per
autorització

c. de Chopitea

AUTORITZACIONS

Artesania

TAMARIU

LLOC

LLOC

Metres lineals concedits per
autorització

3 ml.
2 ml.
Metres lineals concedits per
autorització

Ps. del Mar

3 ml.

Ps. del Mar

2 ml.
18 ml.
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•

Concessions a Palafrugell a col·lectius d’artesania i alimentació.

AUTORITZACIONS
REALITZADES

METRES
LINEALS
OCUPATS

LLOC

DIES AUTORITZATS

CENTRE VILA

1 col·lectiu d’artesania i 7,50 ml
alimentació

c/ Cavallers

1r diumenge de mes durant
tot l’any

•

La Junta de Govern Local en sessió del 28 de maig de 2020 va aprovar una
pròrroga extraordinària d’aquestes llicències per la temporada 2020.

•

Aquesta temporada 2020 ha estat molt fluixa i complicada de cares a poder ocupar
la via pública complint totes les mesures sanitàries establertes i degut a les
restriccions ocasionades pel confinament hi ha hagut algun col·lectiu que no ha
pogut muntar les parades de venda els dies autoritzats.

AUTORITZACIONS
REALITZADES

METRES
LINEALS
OCUPATS

LLOC

DIES AUTORITZATS
Estiu 2020
Pròrroga extraordinària

Lot 1: Calella i Tamariu (Setmana Santa, Diada i havaneres )

1 col·lectiu
d’alimentació i
artesania

35

Ps. Canadell
(Calella)

Setmana Santa

35

Ps. Canadell
(Calella)

Mercat de la Diada

35

Ps. del Mar
(Tamariu)

1r dissabte de setembre
(Havaneres de Tamariu)

Lot 2: Calella i Tamariu (mercats dissabtes)
1 col·lectiu
d’artesania i
alimentació

20

20

Ps. Canadell 2n dissabte de juliol i agost.
(Calella)

Ps. del Mar
(Tamariu)

Tots els dissabtes de juny,
juliol i agost

Lot 3: Llafranc (mercat de dimecres)
1 col·lectiu
d’alimentació i
artesania

26

Ps. Cípsela
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Tots els dimecres de juliol i
agost i el 30 d’agost

Lot 4: Tamariu (mercat de diumenge)
1 col·lectiu
d’alimentació i
artesania
•

20

Ps. Del Mar

Tots els diumenges d’agost i
darrer diumenge de juliol

Altres concessions atorgades:
Referent a les concessions de cada any de Festa major de Tamariu, al no realitzar-se
la Festa Major, s’han hagut de denegar les autoritzacions de venda de Llaminadures i
Xurreria.
També s’ha hagut de denegar la autorització de la parada de Llaminadures prevista
per les Festes de Primavera i del Camp d’en Prats.
L’autorització de venda de castanyes a Plaça Nova es va aprovar per resolució
d’alcaldia, s’autoritzava en funció de com evolucionés la pandèmia i s’hauria d’anar
adaptant a la normativa vigent en tot moment. Va finalitzar el 16 de gener 2021 sense
cap incidència.

TAMARIU

Llaminadures

Xurreria

CENTRE VILA

AUTORITZACIONS

0

0

AUTORITZACIONS

Llaminadures

0

Castanyes

1

LLOC

Passeig del Mar

Passeig del Mar

LLOC

Camp d’en Prats

Pl. Nova

DIES CONCEDITS
(sense realitzar)
Festa Major Tamariu
15 d’agost 2020
(sense realitzar)
Festa Major Tamariu
15 d’agost 2020
DIES CONCEDITS
(sense realitzar)
Festes de primavera
Festa del Barri

Del 16/10/2020 al 16/01/2021

C. Mercat de les Havaneres de Calella
El dissabte 4 de juliol, estava previst realitzar al passeig del Canadell el Mercat de les
Havaneres però no es va poder dur a terme degut a la COVID-19.
El Mercat de les Havaneres l’Ipep el va començar a organitzar el mes de febrer. Del total de
les 44 parades previstes, a principis de març, 7 parades havien pagat l’import per participarhi. En anul·lar aquest acte, es va fer una resolució d’alcaldia i es va retornar l’import pagat,
total 824,31€.
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D. Mercat de les Havaneres de Tamariu
El dissabte 5 de setembre estava previst poder fer la Cantada d’Havaneres a Tamariu, al ser
complicat controlar l’aforament a la platja es va decidir anul·lar-la..
Paral·lelament a la cantada d’Havaneres, al mateix passeig del Mar hi participa un col·lectiu
de venda d’alimentació i artesania, aquest any hi varen assistir 5 parades (el 50% de parades
respecte al 2019), amb les adients mesures sanitàries..
E. Músics d’ estiu al carrer
Cada any a l’inici de la temporada d’estiu, es reben sol·licituds verbals i escrites, per ocupació
de via pública dels músics de carrer als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu.
L’Ajuntament de Palafrugell i l’IPEP no tenien unes condicions de regulació d’aquest tipus
d’activitat a la via pública, tot i que a l’ordenança Fiscal 15, article 6, punt 2.1 , es feia esment
a unes tarifes que es podien aplicar. L’Ordenança reguladora de les ocupacions de via
publica, també, permetia la prestació de serveis i concretament de les activitats musicals
únicament quan existia un interès públic.
Atenent-nos a aquestes dues premisses, aquest any 2020 Junta de Govern Local en sessió
del dia 11/06/2020 i mitjançant exp. 71/2020 d’autoritzacions d’espais municipals, va aprovar
les condicions generals i requisits indispensables per a regular l’atorgament de les
autoritzacions temporals pels músics de carrer als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu durant
la temporada compresa del 15 de juny al 15 de setembre de 2020.
S’han creat set trams d’ubicació repartits als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu i un horari
per poder tocar: de dilluns a diumenge de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 22.30 h. A cada tram
s’ha autoritzat una formació. Les tarifes han estat :
•
•
•
•

Per dia .............. 10,50€
Juny (del 16 al 30) ............... 31,90€/mes
Juliol i agost ........................ 42,00€/mes
Setembre (de l’1 al 15) .........31,90€/mes

El juny i setembre es cobra el mes sencer, no es prorrateja.
Aquest 2020 es va donar coneixement al departament de Sanitat conforme l’ajuntament
procedia a l’autorització de dites condicions. Aquesta autorització només es va poder dur a
terme durant el període comprès entre el 4 i el 30 de juliol i únicament es va autoritzar a tres
músics que varen tocar de forma aleatòria a Calella, Llafranc i Tamariu.
Els mesos de juny i setembre no hi va haver cap sol·licitud.
A l’agost l’IPEP va decidir no autoritzar-ne, arran d’una queixa particular referent a mesures i
distàncies d’algun dels músics autoritzats al juliol, per la qual cosa l´IPEP va considerar que a
l’agost a les platges del municipi hi havia força afluència de gent i era difícil de controlar i
arriscat al mateix temps i es va comunicar als músics que no s’atorgarien autoritzacions a
l’agost.
Ingressos: 126,00€ segons autoritzacions atorgades el mes de juliol.
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F. Ingressos generats
Referent als ingressos generats el 2020, de la Garoinada i Havaneres es varen retornar els
imports ingressats.
Dels mercats d’artesania col·lectius (lots 1, 2, 3 i 4) i artesans de les platges es va reduir la
taxa al 50%, segons acord del Ple de data 28 d’abril de 2020 pel qual es varen modificar les
taxes d’ocupació de la via pública de venda no sedentària al 50%.
L’import recaptat pel concepte d’artesans individuals ha estat menys del 50% del 2019 perquè
hi ha hagut 3 baixes d’artesans que no han assistit i per tant no se’ls ha liquidat la taxa. El cap
d’any, la pista de gel i la publicitat de les lones tampoc.

CONCEPTE

IMPORT

Col·laboració Garoinada 2020

0 (ingressos IPEP)

Mercat de les Havaneres de Calella (dissabte)

0 (ingressos IPEP)

Lot 1 (Setmana Santa, diada, Hav. Tamariu)

175,00€ (ingressos Ajuntament)

Lot 2 (Calella i tamariu mercats dissabtes)

650,00€ (ingressos Ajuntament)

Lot 3 (Llafranc mercats dimecres)

650,00€ (ingressos Ajuntament)

Lot 4 (Tamariu mercat de diumenges)

300,00€ (ingressos Ajuntament)

Artesans individuals Calella, Llafranc, Tamariu

Músics de carrer

1.260,00€ (ingressos Ajuntament)

126,00€ (ingressos Ajuntament)

Estands i atraccions pista de gel

0 (ingressos IPEP)

Publicitat lones pista de gel

0 (ingressos IPEP)

Col·laboració Cap d’Any 2020

0 (ingressos IPEP)
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•
•
•

•
•

G. Reunions amb el sector
1 reunió amb els operadors del mercat per exposar les mesures d’ambientalització a
les parades, el Pla d’actuacions i fixar el calendari anual perquè l’Associació del
mercat diari exposi les activitats realitzades i els projectes nous.
1 reunió amb l’Associació del Mercat per tractar sobre la mobilitat.
1 reunió amb representants de l’Associació on aquests han exposat i demanat la
col·laboració a l’IPEP per als següents projectes: la venda online, la recollida de
comandes en un punt del mercat, disposar d’un espai sobre degustació i la decoració
de Nadal. S’han interessat per l’estat de l’aparcament del carrer de Begur destinat al
mercat.
1 reunió amb els marxants de l’exterior per a millorar l’organització de la entrada de
vehicles al mercat per a la càrrega/descàrrega.
5 reunions amb la Xarxa de mercats municipals de la Diputació de Girona amb
representació de l’IPEP i/o operadors per tractar de subvencions, campanyes de
dinamització...

H. Diversos
Les actuacions realitzades durant aquest any principalment han estat marcades per
l’adaptació a la gestió de les mesures sanitàries derivades de la Covid-19 segons les
diferents fases. Aplicació de mesures de seguretat que han anat variant segons les
necessitats:
• Desplaçament de parades del mercat, especialment les parades del mercat setmanal,
per aconseguir un major distanciament. Del 13 de març al 31 de maig el mercat
setmanal no alimentari es va confinar, l’alimentació no ha tancat en cap moment. El
mercat setmanal es va ampliar per carrers i places properes a la seva ubicació
habitual; actualment el mercat setmanal d’alimentació, on hi ha més concurrència,
continua amb parades ubicades a la Plaça Ermengarda.
• Increment del servei de vigilància, participant la policia local, agents cívics i protecció
civil.
• Personal de seguretat els caps de setmana en els accessos als edificis del mercat
diari.
• S’ha repartit als clients mascaretes i informació sobre les mesures de seguretat
necessàries.
• Control dels serveis públics (tancament al públic o increment de la seva neteja al llarg
del matí)
• Difusió dels canvis que ha comportat les noves situacions als mercats per mitjans
habituals: xarxes, cartelleria, fulletons, ràdio, pantalles...
• Durant el període de confinament no s’han aplicat les taxes.
• Informar als paradistes i usuaris dels canvis, normes a seguir i controlar l’activitat.
• Manteniment de les instal·lacions al llarg de l’any.
Degut a la prioritat en l’adaptació als canvis motivats per la gestió de la COVID-19, les
activitats no s’han ajustat a les previsions per aquest any. Actuacions realizades:
• Licitació per al traspàs de les parades del mercat setmanal. El procés s’ha resolt amb
el traspàs d’una autorització i la baixa de dues per manca de concurrència.
• Intervenció a la coberta del mercat de la carn. Pendent d’una segona fase que
realitzarà durant el 2021.
• Consultada l’Àrea d’Urbanisme sobre l’adaptació d’un pas sobre les parades del
mercat per poder accedir a les finestres va determinar que suposaria un cost elevat
per a l’ús que se’n faria i va aconsellar el lloguer de grues elevadores.
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•
•

•

•

Senyalització interna del mercat: Col·locació de 6 plaques d’horaris de venda i una
placa indicant els serveis públics.
Els canvis previstos en l’ocupació de les parades del mercat setmanal (Compactació
de les parades ubicades en el carrer del Valls, ocupar els espais buits del mercat
setmanal d’alimentació) no s’han pogut realitzar ja que en els canvis efectuats ha
prioritzat les necessitat de distanciament social.
Acordada amb Manubens Advocats la redacció del Reglament del mercat diari, ara
resta el procediment intern a l’Ajuntament.
Gestió d’un espai al mercat diari per al PTT de Vendes Palamós – Palafrugell, per
col·laborar amb La Marató de TV3.

I. Servei d’atenció al consumidor
Des del servei d’atenció al consumidor s’ha atès un total de 45 persones durant l’any 2020.
Tenint en compte l’activitat d’aquest any, es pot dir que es manté el promig de consultes.

Gestió de les demandes:

PROCEDIMENT
Informació per presentar una
reclamació prèvia a l’empresa, i
si posteriorment fos necessari
presentar-ho a l’administració.
Informació de com efectuar la
reclamació per presentar-la al
registre per a la seva tramitació.

2020

2019

2018

25 consum

33 consum

36 consum

11 consum

5 consum

10 consum

1 Col·legi
odontòlegs
1 No procedent

1 Defensor ciutadà
1 No procedent

7 derivats a ACC

3 derivats a ACC

48

51

Derivats a altres departaments /
1 habitatge
No procedents per no constituir
1 Assegurances
falta en matèria de consum, per no
disposar documentació fefaent ...
5 derivats a ACC
Altres
2 Assessorament

TOTAL

45

El 55,6% de les persones usuàries interessades a presentar una reclamació prèviament no
havien presentat la reclamació a l’empresa. Al 24,5% se’ls ha informat que podien presentar
un full de reclamació a registre per iniciar els tràmits amb l’Oficina Comarcal d’informació al
Consumidor. El 11,1% s’ha derivat directament a l’OCIC del Baix Empordà.
La resta no estava relacionat amb consum o demanaven assessorament.
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Comparativa anual del tipus de consultes:
TIPUS
Reclamacions

2020

2019

2018

39

37

39

Denúncia

Queixa

3

Assessorament

3

11

12

TOTAL

45

48

51

Consultes per sectors:
SECTOR

2020

2019

2018

Telefonia i internet

16

24

17

Habitatge

2

2

1

Serveis turístics lleure

1

-

1

Subministres bàsics

6

3

11

Comerç

2

2

3

Cos seguretat establiment

2

-

-

Compra a distància

4

7

5

Assegurances

2

-

1

Serveis financers

2

-

1

Restauració i hostaleria

-

-

2
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Serveis persones

1

5

-

Servei reparacions

-

3

5

Transports

3

-

-

Altres

4

2

4

TOTAL

45

48

51

El servei de telefonia i internet segueix sent el sector que presentar més contrarietats, el
35,56% dels cassos. En segon lloc trobem el subministrament dels serveis bàsics, amb un
13,33% de cassos. Seguidament la compra a distància, amb un 8,89% dels cassos, i amb el
mateix percentatge l’apartat de diversos, que aquest any han estat: un cas relacionat amb
espectacles, un amb correu, un amb joc i un amb tintoreria.
Les consultes van disminuir des de l’inici de la COVID-19 fins a finals de juliol. Els cassos
relacionats amb la pandèmia han estat pels següents motius: dos per transport aeri, dues
queixes pel tracte rebut pel servei de seguretat d’establiments i un per espectacles.
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2. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA I CONSOLIDACIÓ
D’EMPRESES

L’Espai Empresa i Emprenedoria, a l’igual que en els últims anys, continua formant part de la
Xarxa Emprèn, emmarcat dins del Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de
Catalunya. L’objectiu és impulsar i promoure actuacions públiques i privades de valor per a
les persones emprenedores.
El servei d’informació i orientació s’adreça a les persones emprenedores per analitzar, valorar
i comparar les seves idees empresarials i/o ajudar a trobar una oportunitat de mercat.
S’hi pot adreçar qualsevol persona amb o sense idea de negoci, resident i/o amb interès
d'establir el seu projecte al municipi. És necessari demanar hora de visita prèviament per
telèfon, correu electrònic, en persona o a través de la web de Catalunya Emprèn. Horari: De
9.00 a 14.00 h de dilluns a divendres.
En aquesta primera entrevista la persona emprenedora explica el projecte empresarial a
desenvolupar i s’intenten resoldre els dubtes que es puguin tenir. Igualment, s’informa del
conjunt de serveis que ofereix l’entitat en quan a emprenedoria així com la necessitat de fer el
pla d’empresa per tal de poder estudiar la viabilitat del negoci. La informació pot ser a nivell
d'explicacions, web Catalunya Emprèn, Canal Empresa; amb el material editable sobre
tràmits, finançament, estadístiques, xarxes de suport, jornades de formació, networking...
Totes les sessions s'han fet individualment o conjuntament amb els grups de promotors/es
que tenien en comú el desenvolupament del negoci.
El servei d’assessorament consisteix en facilitar les eines necessàries a la persona
emprenedora, tutoritzar-la per a realitzar el pla d’empresa, i veure’n la viabilitat del seu
projecte per tal de contribuir a la creació d’empreses de qualitat. Així, es dóna certa seguretat
i confiança tant a la persona emprenedora com als agents implicats en el finançament.
L'assessorament es centra en la forma d’abordar totes les parts del pla d’empresa :
•
•
•
•
•

Pla de màrqueting
Pla de producció o d’operacions
Pla d’ organització
Pla jurídic - fiscal
Pla financer

Es realitzen les sessions necessàries, ja que depèn molt del projecte i de la persona
emprenedora. L’assessorament es reforça amb documentació en línia a través de la web de
Catalunya Emprèn i el Canal Empresa entre d’altres.
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1. ASSESSORAMENT EN LA CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES CREADES
AMB MENYS DE 3 ANYS DE VIDA. ENTITAT DE LA XARXA CATALUNYA
EMPRÈN.
A les empreses amb menys de 3 anys de vida se’ls ofereix un assessorament en tots aquells
àmbits que es creuen necessaris per tal d’ajudar-les en el seu creixement i consolidació,
disminuint així la mortalitat de les noves empreses. Cal constatar que en molts casos una
vegada l’empresa està en funcionament no fan excessiu ús d’aquest servei, però en d’altres
si, i això, els ajuda a poder tenir una bona evolució i creixement i garantir el seu èxit.
Aquest assessorament a vegades passa a ser personalitzat i poder participar en alguna
càpsula formativa sobre algun àmbit o matèria que es creu necessari per al bon
desenvolupament del negoci.

2. GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CATALUNYA EMPRÈN.
L’Espai Empresa i Emprenedoria és el responsable de fer la sol·licitud, gestió i posterior
justificació de la subvenció de Catalunya Emprèn, que és la que permet l’execució de les
actuacions que hi ha dins del pla de treball i permet poder realitzar les actuacions

3. GESTIÓ, DIFUSIÓ I CONTROL D’ACCIONS FORMATIVES PER A
EMPRESES, PERSONES EMPRENEDORES I PÚBLIC EN GENERAL, EN
FUNCIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES.
Aquest any, tal i com ja va essent tradicional, es van celebrar dos períodes de sessions
formatives, a la primavera i a la tardor. Són formacions coordinades amb el servei d’ocupació
municipal on es treu un programa conjunt i es fa una tasca transversal amb comerç i turisme
per tal de detectar les necessitats d’aquests sectors i poder programar un cartell formatiu
adaptat a la realitat empresarial del municipi.
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Tots els cursos estan emmarcats dins el Programa Catalunya Emprèn i són gratuïts ja que
compten amb el recolzament del Departament d’Empresa i Coneixement i el recolzament del
Fons Social Europeu.
La programació inicial era formació presencial, que degut a la situació excepcional de la
pandèmia de la COVID19, ha fet que les programades a partir de mitjans de març es
reconvertissin a format online.
El cartell formatiu de primavera es va modificar per adaptar-nos a les necessitats reals de les
empreses de Palafrugell i programar conferències amb temàtiques més adequades al
moment que s’estava vivint.
Així mateix tota la formació de tardor es va realitzar telemàticament ja que ens hem adonat
que és una via facilitadora per a poder combinar formació i vida personal i professional,
obtinguent molt bons resultats.
Càpsules formatives 2020:

CÀPSULA FORMATIVA

HORES ASSISTENTS

TIK TOK per empreses

4

9

Creació, edició i difusió de vídeos per a les xarxes
socials (app’s x mòbils)

4

20

Instagram avançat

4

16

Llibre de registres

4

14

IVA

4

7

CONFERÈNCIA

ASSISTENTS

Com adaptar el meu negoci al nou paradigma actual

27

Com ens hem de relacionar amb l’administració?
Administració digital

13

Reactivació sector hostaleria

39

Eines digitals pel petit comerç per vendre més

70

9

Mesures i ajuts pel Covid19

70

Gestió de les emocions en la situació actual

30

Com reactivem les vendes?

15

Ajuts, prestacions i altres mesures per a persones
autònomes i empreses

16

4. DOTAR DE CONTINGUT EL BUTLLETÍ MENSUAL DE L’IPEP EL BLOG I
LA PÀGINA WEB, NOTICIES I INFORMACIONS D’INTERÈS PER A
L’EMPRESA I LES PERSONES EMPRENEDORES.
Al llarg del 2020 s’han publicat diverses notícies d’interès per a les persones emprenedores i
empreses tan a la pàgina web de l’IPEP, com al blog d’IPEP Empresa i a les xarxes socials.
Les publicacions són notícies que afecten a diversos àmbits, però, poden ser d’interès o
d’utilitat per als lectors tan a nivell de subvencions i ajudes, com entrevistes a dones
emprenedores. Aquest any, amb la pandèmia, no s’ha fet cap entrevista.
Tot i que estava programat amb anterioritat, finalment, el blog d’IPEP Empresa s’ha inclòs,
aquest 2020, dins la web de l’entitat per tal de facilitar-ne la publicació i que les notícies
d’interès per les empreses i les persones emprenedores puguin incorporar-s’hi fàcilment
agilitzant la feina.

5. GESTIÓ, CONTROL, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LES LÍNIES DE
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES LOCALS.
En data 16 de juliol de 2020, es va aprovar la convocatòria de subvencions per activitats
econòmiques locals, amb un capítol específic per a les persones emprenedores, per tal
d’estimular el desenvolupament del teixit empresarial i la creació de nous llocs de treball. Així
mateix s’hi ha inclòs també un capítol específic per inversions que s’hagin fet dins el marc de
la COVID-19.
Són subvencions per a inversions en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capítol I. Millora de la imatge exterior de les activitats econòmiques.
Capítol II. Reforma dels establiments comercials i/o activitats econòmiques.
Capítol III. Foment de l’emprenedoria.
Capítol IV. Millora de l’estalvi energètic.
Capítol V. Foment de la innovació i la competitivitat.
Capítol VI. Traspàs de negocis.
Capítol VII. Fibra òptica empreses polígons d’activitat econòmica de Palafrugell.
Capítol VIII. Inversions en el marc del COVID-19
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S’han presentat un total de 36 empreses.
En el quadre adjunt es pot veure el detall dels capítols més sol·licitats:

CAPÍTOL

EMPRESES SOL·LICITANTS 2020

I

9%

II

22%

III

0%

IV

9%

V

38%

VI

2%

VII

11%

VIII

9%

6. GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS PER EMPRESES I DIFUSIÓ
ESDEVENIMENTS: FACEBOOK I TWITTER @IPEPPALAFRUGELL .
La web de l’IPEP incorpora informació sobre tràmits i enllaços d’interès per les persones
emprenedores i empreses. També hi ha Facebook i Twitter que milloren la proximitat en la
comunicació. Així mateix, s’ha continuat amb la publicació de notícies en el butlletí mensual
que enviem a les empreses donades d’alta a la nostra base de dades.
Aquest últim trimestre el compte de Facebook i Twitter d’@IpepEmpresa ha passat a ser
@Ipeppalafrugell, per tal de dotar contingut vinculat a totes les àrees que es gestionen des de
l’IPEP.

7. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ALS JOVES. FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA A TRAVÉS DE XERRADES I TALLERS ALS
INSTITUTS.
El servei de sensibilització consisteix en el disseny i organització d’accions adreçades a
sensibilitzar a la població en general i, en especial, a les persones joves – o grups específics,
si escau - en matèria de creació d’empreses i foment de l’esperit emprenedor.
L’objectiu final d’aquest tipus d’accions és augmentar a llarg termini el nombre de persones
amb voluntat de crear empresa i reduir a curt i mitjà termini les dificultats i els possibles
obstacles psicològics de persones que, amb certa voluntat o inclinació per a la creació
d’empreses, no s’hagin plantejat aquesta possibilitat.
Aquestes accions es poden fer de manera individualitzada per part de l’Espai Empresa i
Emprenedoria i de manera coordinada amb altres àrees de l’Ajuntament de Palafrugell.
Aquest any degut a la COVID-19 s’han fet 2 xerrades sobre “Emprendre en el Sector
Turístic”, menys de les programades. Tot i això, són actuacions que formen sempre part del
pla de treball, al ser una activitat molt bona per que els joves tinguin en compte
l’emprenedoria com a una via d’entrar en el mercat de treball.
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3. FOMENT DE L’OCUPACIÓ

1. PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA EN EL SOMI.
En els últims anys l’escenari de mercat de treball està patint canvis constants i significatius,
adoptant altres formes de recerca de feina, sobretot, a través de les noves tecnologies i no
tant presencial. S’accentua la necessitat de demostrar cada vegada més competències i
habilitats personals i l’especialització per accedir a una feina, segurament, no per tota la vida.
Enguany, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la qual
s’han hagut de prendre mesures de contenció i prevenció pel brot epidemiològic seguint les
indicacions sanitàries Estatals i Autonòmiques, les consultes no presencials ha augmentat
considerablement, malgrat la proximitat habitual que caracteritza el servei. Degut a l’Estat
d’Alarma anunciat el primer trimestre de l’any, i les posteriors normatives en les quals es
limitaven les atencions presencials, s’ha modificat el tipus d’atenció i participació de la
ciutadania en el SOMI fins a dia d’avui. S’ha prioritzat l’atenció telefònica i online dels usuaris
i de les empreses.
Durant el 2020 la tendència gradual d’increment de l’atur i poca solvència de les empreses ha
protagonitzat el mercat de treball, augmentant així la necessitat d’abordar tan la demanda de
recerca de feina, el manteniment dels llocs de treball i el suport a les empreses, com la
qualitat de l’ocupació que cal generar per afavorir la competitivitat local i disposar d’un mercat
de treball digne d’un territori en desenvolupament. Actualment, més que mai, la demanda no
s’ajusta a l’oferta existent (la majoria de persones que van perdre la feina o estan en situació
d’ERTO provenen del sector serveis, el més castigat durant aquesta pandèmia), i les
empreses tenen dificultats per mantenir i augmentar les plantilles donades les seves
necessitats actuals. Per altra banda, ni les empreses poden garantir una mínima estabilitat
laboral ni els demandants d’ocupació troben una oferta adequada a la situació que s’ha
generat arran de la pandèmia.
El SOMI focalitza la seva tasca en els aspectes anomenats anteriorment. Intervé, s’adapta i
incideix favorablement en el mercat laboral de Palafrugell. Dona resposta a les necessitats de
les empreses i a les persones demandants d’ocupació amb serveis consolidats
d’intermediació entre oferta i demanda, d’assessorament, de divulgació dels valors pel foment
d’un mercat de treball competent, formacions concretes, programes subvencionats i/o
projectes vinculats directament al treball i la formació que permetin corregir certs desajustos i
incidir en la millora de l’ocupació i l’afrontament de la situació actual amb els recursos de què
disposa.
S’ha prioritzat donar resposta telefònicament a les necessitats de les empreses i a les
persones demandants d’ocupació sempre que ha estat possible, i en casos concrets de
necessitat, l’atenció s’ha realitzat presencialment amb cita prèvia. Els serveis del SOMI han
canviat el format d’atenció per adaptar-se a les noves circumstàncies. Donada la situació
actual i de la proximitat habitual de les tasques del SOMI amb la ciutadania en general,
l’atenció des del servei s’ha hagut de reinventar. Durant aquest 2020 s’ha posat en marxa un
servei d’assessorament en línea tan per a empreses com per a persones en recerca de
feina. Les atencions a les empreses ha estat fluïdes, agraïdes i han anat en creixement des
del març fins ara, però amb la resta de ciutadania han estat més complicades i complexes i
vinculades a una forta càrrega emocional. En conseqüència, les atencions han estat més
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llargues, variades i dificultoses per falta de resposta d’altres administracions, ni propera ni
immediata, a la ciutadania i han buscat suport en certs tràmits administratius que normalment
no donem des del servei (vinculats a prestacions). Donada la gravetat del moment, n’hem
gestionat uns quants, tot i que insuficients per manca de recursos per afrontar la situació.

DADES ANUALS GENÈRIQUES DEL SERVEI
Consultes ateses en general

3978

Orientació per la recerca de feina
Tipus de consultes

2020

Millora feina

715
8

Formació

163

Creació d’empreses

16

Persones donades d’alta a la Borsa de Treball*

424

Persones que han utilitzat el Punt de Feina

198

Consultes ateses des del Punt de Feina

393

Empreses que han fet sol·licitud de Borsa

74

Ofertes gestionades de la Borsa de Treball

101

Ofertes gestionades des de la IV JOL

452

Currículums i informes laborals generats

74

Activitats formatives realitzades i/o promogudes

16

Persones que han participat en activitats formatives

145

Hores de formació gestionades

191

Llocs de treball generats a través de projectes
subvencionats gestionats directament pel SOMI

Persones que han participat en projectes de millora de
l’ocupabilitat subvencionats, promoguts i/o amb la
participació del SOMI amb altres entitats privades i
administracions
*Renovacions i noves altes a la borsa

74

23

180

2. BORSA DE TREBALL
A. Anàlisi estadístic detallat de la borsa de treball 2020.
Enguany, tots els tràmits per registrar-se i fer ús de la borsa de treball s’han preparat per
poder fer-ho tot online, l’expedient és digital.
COMPARATIVA ANUAL

2020

2019

Persones noves inscrites a la borsa de treball

422

489

Expedients actius

710

763

Empreses que han fet sol·licitud de borsa

74

125

Ofertes gestionades

101

239

Núm. d’insercions registrades

354

353

Es mantenen les millores i l’agilitat en el procés de selecció, després de cinc anys de
funcionament de l’aplicatiu informàtic.
Pel que fa a la borsa de treball, també s’ha vist significativament afectada pel què fa al volum
de les ofertes de treball gestionades. La COVID-19 ha reduït el nombre d’empreses amb
demanda de cerca de vacants. En canvi veiem com el número de persones inscrites i els
expedients actius, en comparació a l’any passat, ha minvat però no tan dràsticament, malgrat
l’aturada de país i els temps d’inactivitat per les normatives, l’adaptació a la nova forma
d’atendre online, el teletreball i la incertesa del moment. En resum augment de la cerca
d’assessorament i la demanda de feina i reducció de l’oferta.
Enguany, a nivell de comunicacions realitzades per el SOMI, s’han enviat 508 SMS d’alertes i
avisos informatius i 4.521 correu electrònics a través de la base de dades, per tal d’informar
d’oportunitats de feina, d’activitats formatives i altres accions d’interès com: curs ocupacional
de rebosteria, curs de community manager per a joves, cursos online de tardor del SOMI,
projecte singulars per a joves, assessorament laboral en línea, formació primavera SOMI,
com acreditar-se laboralment i feina per a discapacitats, entre d’altres.
GESTIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER PROJECTES DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA.
Al mes de gener 2020, el SOMI va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per un
import de 5.000,00€ per a l’adaptació de l’aplicatiu informàtic d'orientació i intermediació de la
borsa de treball al Web Ipep, consistent en habilitar un espai online per a la interacció dels
usuaris i empreses amb el Servei d'Ocupació de l'Ipep (SOMI).
Aquest any, s’ha fet encara més evident la necessitat d’adaptar la borsa de treball a les noves
tecnologies per fomentar part de la gestió online i així fer a la ciutadania, més autònoma en la
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relació amb el servei. Aquest ha estat un dels projectes clau de l’any, el més complexa i que
està portant més feina. Es preveu la posada en marxa durant el primer semestre de 2021.
Durant el mes de novembre es va procedir a la justificació de la subvenció.
*Detall del banner de Borsa de treball
Online de la Web de ’Ipep (www.ipep.cat)

B. Dades destacables referents als usuaris.
El perfil dels usuaris que han estat donats d’alta o han renovat la seva inscripció es manté
similar al llarg del temps. Destaca però l’augment d’ús de les TIC per la recerca de feina.
COMPARATIVA ANUAL

2020

2019

Via d’arribada al servei: xarxa de contactes o
iniciativa pròpia

72%

63%

Gènere: dona

54%

56%

Tenen mitjà de transport

54%

53%

Tenen o proporcionen adreça electrònica

92%

74%

El 70% de les persones incorporades a la borsa de treball durant el 2020 tenen nacionalitat
espanyola. Un 3% d’origen comunitari i el 27% d’origen extracomunitari.

L’estructura d’edat dels
inscrits no varia gaire al
llarg del temps.
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LLoc de naixement dels nous usuaris inscrits
Altres

La majoria d’usuaris són
nascuts a Catalunya, i en
segon i en tercer lloc són
d’origen magrebí i americà.

Comunitaris
Centre Àfrica
Amèrica
Magreb
Espanya
Catalunya
0

20

40

60

80

100

El nivell formatiu influeix molt en
les possibilitats d’ocupació: els
inscrits amb estudis secundaris o
superiors, es reincorporen amb
més facilitat al mercat de treball, i
tenen un temps de permanència a
la borsa de treball més curta que
la resta d’usuaris.
En els estudis tipificats com a no
convalidats hi ha diversos nivells
educatius d’altres països no
reconeguts oficialment al nostre
territori i són poc considerats en
processos de selecció.

Aquest any l’IPEP també ha ofert a les empreses una via directa per les contractacions de
personal: En la IV Jornada d’Oportunitats Laborals es van gestionar 452 llocs de treball que
van oferir les empreses, majoritàriament, del sector turístic i empreses locals de petita
estructura. Així doncs, sumats als gestionats a la borsa, enguany en total s’han gestionat
553 llocs de treball (557 al 2019).
Pel que fa a la borsa de treball, hi ha una forta disminució de vacants rebudes: 74 sol·licituds,
101 llocs de treball (239 al 2019) a causa de la pandèmia que està generant una forta crisi
econòmica i social amb efectes molt acusats en el mercat de treball: - Disminueix la mobilitat i
la creació de llocs de treball. Més aviat existeix la dura realitat de frenar la destrucció i
mantenir els llocs de treball.

C. Empreses que han utilitzat la borsa de treball.
74 empreses han posat oferta al SOMI (125 al 2019) però només 59 han acabat el
procediment fins al final, donada la COVID-19 i han requerit gestió directa. La major part de
les empreses que utilitzen la borsa es concentren al municipi, com podem veure.
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PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE LES
EMPRESES
Palafrugell
34
Calella
2
Llafranc
5
Tamariu
1
Rodalies
1
Altres del Baix Empordà
7
Resta província i Catalunya
7
Estat Espanyol

2

SECTOR EMPRESES SOL·LICITANTS

SERVEIS

20
*47

TURÍSTIC

16
*36

COMERÇ

7
*25

CONSTRUCCIÓ

7
*9

EDUCACIÓ
INDÚSTRIA
ADMINISTRACIÓ PUBLICA
AGRICULTURA
TOTAL
* Xifres de l’any anterior

4
*0
2
*2
2
*2
1
*0

TIPUS ACTIVITAT

EMPRESES

Activitats assegurances
Sanitat/serveis socials
Serveis empresa,
immobiliària
Serveis llar
Serveis en general
Administració
Entreteniment, arts
Ett. Col·lectius
Hostaleria
Restauració
Càmpings
Bars
Altres serveis turístics
Comerç al detall
Mercats
Construcció
Energia
Altres

1
4

Educació, ensenyament

4

Indústria surera
Subministraments agua

1
1

Administració Local

2

Agricultura, ramaderia…

1

59
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2
3
7
1
1
1
4
8
1
2
1
5
2
2
1
4

D. Professions sol·licitades per l'empresa: 101 llocs de treball gestionats

TIPOLOGIA LLOCS DE TREBALL PROFESSIONS

SERVEIS i GESTIÓ

HOSTELERIA i TURISME

OFICIS

SANITAT – MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ I OCI

Administratiu/va

2

Atenció públic en general

1

Aux. administratiu/va
58*
Funció pública
Repartidor
Neteja
Xofer

2
1
3
6
1

Aj. cuina

5

Aj. Cuina avançat
Cambrer/a
Cambrer/a habitacions

2
6
2

Conserge
Grum
Manteniment general
Recepcionista
Rentaplats
Vigilant

1
3
3
2
2
2
6

Aprenent/a
Electricista
Ferrer
Flequer/a
Gruïsta
Lampista

2
7
1
1
2
1

88*
Cuiner/a

Mecànic automòvil
37*
Muntador estructures metàl·liques
Mariner
Paleta
Peixeter/a
Pintor
Oficis
Mariner

0
1
1
3
4
2
2
1

Ajudant de jardineria

1

Auxiliar infermeria

1

Jardiner/a
Tècnic sanitat

2
2

Monitor/a, tallerista

3
3
3

21*
Professor/a
Tècnic/a social/ cult. /docència

INDÚSTRIA

Operari/a fàbrica
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E. Altres dades en referència a les ofertes gestionades

Puja la tendència de contractes temporals de curta durada. Un 85% són de sis mesos o
menys.
La millora en el temps de la gestió aconseguida des del canvi d’aplicatiu informàtic de gestió
interna es manté.

Termini mitjà de gestió d'oferta (SOMI)
Termini mitjà de tancament d’ofertes (empreses)

2,7 dies
26 dies

La proporció de gènere en les candidatures enviades a les empreses es manté força igualada
i sense canvis.
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Increment respecta a l’any anterior de les
ofertes resoltes i cobertes per la gestió del
SOMI. Pren rellevància el tancament per
reestructuració de l’empresa per motiu de la
COVID-19 essent la segona causa més
usual durant el 2020.

Amb a la pandèmia gran part de les ofertes presentades al SOMI abans de la declaració de
l’estat d’alarma van ser cancel·lades, donat que les empreses van haver de tancar
temporalment i posteriorment, la seva activitat va disminuir considerablement fet que va
perjudicar contractar més personal, i al contrari, van haver de començar a lluitar per mantenir
el que tenien.
En relació als perfils professionals que es venen detectant al llarg del temps que són de difícil
cobertura, socorrista aquàtic, oficial ferrer, mecànic nàutic, fusteria, entre d’altres, el SOMI, va
treballant per corregir aquests desajustos a través de la seva participació en projectes de

81

treball i formació i a través de plans estratègics de comarca que permetin obtenir els recursos
i el finançament per a proposar actuacions com per exemple: és el cas dels dos cursos
homologats de socorrisme en instal·lacions aquàtiques que es duran a terme durant el 2021
si la pandèmia ho permet.
Al igual que l’any passat, hi ha vacants que queden desertes per manca de perfils adequats.
Aquesta és una tendència que es repeteix a les borses de treball de la zona amb les que
compartim les dificultats per trobar persones candidates per a algunes professions, sobretot,
les més especialitzades: perruquer/a, socorrista aquàtic, oficial ferrer, mecànic nàutic, xofer
amb titulació CAP, cambrers/es amb idiomes… En aquest sentit, es participa en una taula de
treball de tècnics d’ocupació del territori del Baix Empordà per abordar i donar resposta a
aquestes problemàtiques laborals.

3. PUNT DE FEINA / ASSESSORAMENT LABORAL EN LÍNEA.
Es tracta d’un espai de consulta tutoritzat, un servei consolidat i en funcionament des del
setembre de 2008. En desenvolupament continuat i focalitzant els esforços recolzant a
l’usuari en la recerca de feina i/o recerca de formació que el professionalitzi.
Amb l’atenció presencial limitada, alternada amb dos equips de teletreball, aquest espai
caracteritzat per l’atenció de proximitat i presencial, s’ha hagut de reconvertir per adaptar-se
als nous temps en un Servei d’assessorament laboral en línia. Els usuaris a partir de març
han pogut ser assessorats de manera telefònica i amb el suport d’internet.
Des d’aquest espai es fomenta que els usuaris sàpiguen utilitzar les vies i eines actuals de
cerca de feina. S’ofereix:
1. Suport i informació personalitzada referent a les eines de recerca, les oportunitats de
formació i de treball segons les necessitats i demanda dels usuaris.
2. Consulta de les ofertes de treball i oferta formativa vigents, informació actualitzada de
formació municipal, comarcal, provincial i programes formatius i de treball i places
públiques.
3. Renovacions de la demanda de feina a la borsa de treball, informes laborals i
actualitzacions de dades.
4. Confecció, actualització i impressió de currículums.
5. Renovacions atur
6. Informes vida laboral
7. Assessorament, orientació i informació laboral diversa
8. Inscripcions a formacions
9. Consultes SEPE/SOC
Durant aquest 2020 s’han atès 579 consultes de persones online.
Per optimitzar recursos, s’ha estat elaborant la cartellera setmanal d’ofertes de treball
conjuntament amb altres entitats i àrees de promoció econòmica de la comarca (CCBE,
Ajuntament de Begur i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de La Bisbal, OTG
Palamós, IDFO i Càritas ).
A causa de la pandèmia, al mes de març va quedar interrompuda l’elaboració de la cartellera i
no es va reprendre fins al juliol. En total s’han elaborat 21 cartelleres d’ofertes laborals,
posades a disposició dels nostres usuaris. Malgrat la represa, conjuntament amb les àrees de
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promoció econòmica de la comarca, es va decidir no donar continuïtat a aquest recull
d’ofertes, donat que avui en dia els usuaris poden consultar les ofertes directament als
nombrosos portals de recerca de feina, i d’aquesta manera incentivem i ensenyem als usuaris
la recerca de feina per internet.
Durant aquest 2020, el SOMI ha consolidat l’elaboració de la “Cartellera Formativa”, recull
de recursos formatius online i presencials gratuïts per aturats, treballadors i autònoms.
L’objectiu és informar i difondre activitats formatives que permetin fomentar el reciclatge
laboral, l’adquisició de competències pel treball i en definitiva ser més competitius en el
mercat de treball i productiu.
Durant el 2020 s’han elaborat 12 cartelleres formatives, la seva actualització és mensual. En
total s’ha difós 23 activitats formatives de Palafrugell, 96 activitats comarcals, 45 provincials i
511 activitats formatives online.

Enguany, hem rebut moltes consultes referents al Servei Públic Empleo Estatal, (SEPE) i
SOC, donat que les seves oficines han estat tancades pràcticament des de l’inici de la
pandèmia fins al mes de novembre i s’han vist desbordades per les demandes d’atur, ertos,
consultes i gestions.
El SOMI s’ha sensibilitzat amb la problemàtica de cessament laboral de la ciutadania, i ha
atès les seves consultes en la mesura del possible, tot explicant i elaborant documents
explicatius per tal de poder fer les gestions personals amb aquest organisme per Internet. El
volum d’aquesta tipologia de consultes ha estat tan elevat que finalment, hem hagut de
recórrer a fer derivacions concretes a l’Oficina de Reactivació Econòmica Comarcal, recurs
pensat exclusivament per atendre aquesta tipologia de demandes en format online.
Amb l’escenari actual, s’ha fet encara més evident la necessitat de combatre l’esquerda
digital no tan sols per la recerca de feina, sinó, per qualsevol tràmit personal amb
l’administració. Per afavorir aquests coneixements, continuem oferint formació relacionada
amb les noves tecnologies. (Ref. punt 4 - PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PER EL
DESENVOLUPAMENT, pàg. 103).
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4. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES OCUPACIONALS
PROGRAMA

ENTITATS
PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

ACCIONS

PROGRAMES/PROJECTES GESTIONATS PEL SOMI

TREBALL I FORMACIÓ
2018-2019
Línia PANP
Línia PRGC
Línia DONA

13 PARTICIPANTS
SOC, AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL –
SOMI

TREBALL I FORMACIÓ
2019-2020
Línia PANP
Línia PRGC
Línia DONA
Línia COOR

Gestió i execució integral del programa
3 participants anuals
durant el 2019. Del 29/12/2018 al
10 participants 6 mesos
28/12/2019 contractes. Justificació:
6 Aux administratiu/iva
febrer 2020
2 Informadors/es de carrer
5 peons brigada

16 PARTICIPANTS
SOC, AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL –
SOMI

5 participants anuals
11 participants 6 mesos
4 Aux. administratiu/iva
5 Agents cívics
6 peons brigada
1 coordinador/ora

Sol·licitud,
selecció,
execució
justificació al maig del 2020.

JOVES TITULATS EN
SOC, AJUNTAMENT –
PRÀCTIQUES
SOMI
D’octubre 2019 maig 2020

4 JOVES

JOVES TITULATS EN
SOC, AJUNTAMENT
PRACTIQUES
DE PALAFRUGELLDe desembre 2020 a juny 2021
SOMI

1 JOVE

AODL D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ
SOC, AJUNTAMENT – 1 PERSONAL TÈCNIC
ADSCRIT AL SOMI
4º any (2019-2020) i pròrroga
SOMI
(2020-2021)
IV JORNADA
D’OPORTUNITATS
LABORALS JOL
5 de març de 2020

IPEP

Sol·licitud setembre 2019, selecció al
novembre/desembre, nici el 23/12/2019
i fi de tots els contractes el 22/12/2020

i

Sol·licitud novembre 2020. Selecció,
contractació i posada en marxa al
desembre 2020.

Execució i justificació 2019-2020.
Sol·licitud 2020-2021
Veure apartat específic

43 empreses
452 llocs de treball
277 candidats inscrits
Organització, execució
221 candidats participants

PROGRAMES/PROJECTES AMB PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ INTERNA

DISPOSITIU DE TREBALL
SOC, AJUNTAMENT – 70 participants
ALS BARRIS
SOMI
De gener a desembre 2020

SOC /
Programa “REFERENT
ÀREA JUVENTUT
D’OCUPACIÓ JUVENIL”
SOMI AJUNTAMENT
Edició 2020
I SOMI

Coordinació amb l’equip, derivació de
persones i seguiment d’usuaris cada
trimestre d’any

Joves de 16 a 29 anys de
Palafrugell que ni estudienParticipació
ni
en
la
sol·licitud,
treballen. 34 joves derivatscoordinació i treball en xarxa i derivació
del SOMI dels 177
de joves
participants
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JOVENTUT, SOMI I
ÀREES DE SERVEIS
PLA LOCAL DE JOVENTUD
A LES PERSONES
AJUNTAMENT

Pla estratègic adreçat a cobrir
Participació en la definició del Pla i
les necessitats dels joves execució
de
i seguiment de les actuacions
Palafrugell
que se’n derivin.

Programa “MAIS” pel foment
Facilitar
un
punt
d’actuació
a
Persones beneficiàries de la
de l’ocupació a persones AJUNTAMENT, SOMI
Palafrugell
i
col·laboracions
i
Renda Garantida de
beneficiàries de la renda I FUNDACIÓ
coordinacions puntuals per al bon
Palafrugell. Grup de 30
garantida
INTERMÈDIA
desenvolupament
del
programa.
persones
Edició 2020
Avaluació final
PROGRAMES DIFUSIÓ

Foment per la incorporació
de persones més grans de
45 / SOMI
SOC
anys al mercat de treball.

ACREDITA’T
2 convocatòries febrer i SOC
setembre 2020

Difusió per al foment de l’ocupació.
Canals habituals IPEP, Ajuntament i a
la JOL.

Empreses de Palafrugell

Subvenció Pels contractes que es
subscriguin entre el 19 de desembre de
2019 i el 30 de setembre de 2020.

Difusió a través web, Facebook i base
Febrer: Correu a 461 usuarisde dades SOMI perfils concrets
del SOMI de perfils concretsacreditacions.
convocatòria i Facebook i Web.
Setembre Facebook i Web

PROGRAMES COL·LABORATS AMB EL CONSELL COMARCAL

SOM SINGULARS 2020-2021
SOC, CCBE I SOMI

Programa “30 PLUS” 2020CCBE i SOMI

Programa 40.2 pel foment de
l’ocupació en persones amb
CCBE i SOMI
discapacitat
Edició 2020
CCBE, SOMI, SOC i
PLA ESTRATÈGIC DE
altres administracions
FORMACIÓ COMARCAL
locals
PLA ESTRATÈGIC
CCBE, SOMI, SOC i
OCUPACIÓ DE QUALITATaltres administracions
COMARCAL
locals

Conveni de col·laboració amb aportació
econòmica.
Promoció,
difusió,
8 JOVES
coordinació,
participació
en
la
preselecció de participants, seguiment i
avaluació
Persones majors de 30 anys
en atur i en recerca de feina i
Conveni de col·laboració amb aportació
empreses de Palafrugell i
econòmica. Tramitació cessió espai
comarca amb necessitats de
presentació programa a Palafrugell,
contractació
seguiment i difusió per acostar el recurs
11 persones participants
a la ciutadania i empreses
5 empreses beneficiades de la
subvenció de Palafrugell
Persones amb discapacitat
reconeguda igual o superior
Tramitació cessió espais per facilitar un
al 33% de Palafrugell i entorn
punt d’actuació a Palafrugell, difusió,
pròxim en cerca de feina. 20
seguiment i avaluació de l’impacte
Palafrugell
Ens locals, Empresariat, Participació activa en el Pla Estratègic
persones desocupades tercer
de Formació de la Comarca. Seguiment
sector
i
participació
en
les
diferents
actuacions.

Ens locals, Empresariat, Participació activa en el Pla estratègic
persones desocupades tercer
d’ocupació de la comarca. Seguiment i
sector
participació en les diferents actuacions.
Ens locals, Empresariat

PLA ESTRATÈGIC
CCBE, SOMI, SOC i
DINAMITZACIÓ POLÍGONS
altres administracions
INSDUSTRIALS
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- Participació en el Fòrum de polítiques
publiques
en
matèria
de
desenvolupament econòmic de l’Àmbit
local i l’impuls de la creació de llocs de
treball estables.

A. Programa Treball i Formació per a persones aturades.
Projecte 1. Anualitat 2018-2019
Programa Treball i Formació convocat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies a
través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’ha realitzat:
1. Justificació i avaluació del programa (1er. Trimestre 2020).
Inici contractacions desembre 2018 – Finalització març 2020
•
•
•

13 contractacions (3 anuals i 10 de 6 mesos).
20 hores de formació transversal.
Subvenció atorgada 156.023,60€ i 3.480,24€ aportació de l’Ajuntament.

Projecte 2. Anualitat 2019-2020
És el mateix programa anterior amb una altra edició. S’ha realitzat:
1. La sol·licitud (setembre 2019)
2. Selecció (desembre 2019)
3. Planificació
4. Gestió contractació (desembre 2019)
5. Execució i seguiment (gener a desembre 2020)
6. Justificació (gener/febrer 2021)
Inici contractacions: el 23 de desembre 2019 - Finalització programa al febrer 2021.
• S’han fet 16 contractacions (5 anuals i 11 de 6 mesos) executades des del desembre
2019 fins al desembre 2020.
El programa també incorpora una formació transversal obligatòria de 60 hores dins
l’horari de treball. (Ref. punt 4 - PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PER EL
DESENVOLUPAMENT, pàg.103).
• La subvenció atorgada per a l’execució del projecte ha estat de de 218.929,24€ (força
superior a l’edició anterior) i 10.145,27€, d’aportació prevista de l’Ajuntament.
Els llocs de treball vinculats enguany al programa són:
5 Agents Cívics amb contracte semestral.
4 auxiliars administratius/ives amb contractes anuals.
1 Tècnic/a Coordinador/a amb contracte anual.
6 peons/ajudants de pintura i lampisteria amb contractes semestrals.
La majoria del programa s’ha executat durant el 2020 i justificat al 2021 amb el seu
tancament. Destacar, com a novetat de l’edició 2019-2020, que a conseqüència de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, a més del treball presencial, es va adoptar la modalitat
del teletreball als perfils d’auxiliar administratiu. Amb aquesta mesura, a més de seguir les
recomanacions sanitàries per evitar i prevenir el contagi, va permetre als participants de
l’edició adquirir les eines i els recursos del treball en línia, fet que ajudarà a que estiguin més
preparats de cares a futurs llocs de treball que requereixin estar al dia dels coneixements
necessaris per a poder portar a terme les tasques requerides en aquestes noves
circumstàncies laborals.
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Malgrat les dificultats i els canvis de normatives, el programa ha estat molt satisfactori. La
figura de la coordinació del programa ha estat clau per al bon desenvolupament d’aquest i es
contempla com a requisit indispensable per a edicions futures per la seva complexitat.
* Agents cívics

*Peons pintura

* Auxiliars administratives
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B. Programes per al Foment de l’Ocupació Juvenil.
Projecte 1. Programa de Contractació de Joves Titulats en Pràctiques 2019-2020
Adreçat a persones joves menors de 30 anys inscrits a garantia juvenil que han finalitzat els
seus estudis universitaris o de formació professional i/o equivalent i que es troben en situació
d’atur.
L’objectiu del programa és millorar l’ocupabilitat dels joves amb l’adquisició d’aptituds i
competències derivades de la pràctica laboral, incentivant així la seva incorporació al món
laboral amb la millora del currículum. De la mateixa manera, es facilita l’exercici pràctic dels
coneixements adquirits en els estudis sota la supervisió d’una persona tutora de
l’administració.
S’ha realitzat:
1. La sol·licitud (juliol 2019).
2. Selecció, planificació, coordinació, en execució i en seguiment.
Inici octubre 2019 - Finalització programa juny 2020
•

4 contractacions (30 d’octubre de 2019 al 29 d’abril de 2020) jornada completa
durant 6 mesos. Destacar que la sol·licitud i atorgament de la subvenció estava
prevista per a 5 joves, però una plaça va quedar deserta per no trobar el perfil
adequat. Els diners concedits s’han hagut de retornar.

•

Subvenció atorgada 55.000,00€ i 5.926,52€ d’aportació de l’Ajuntament.

Llocs de treball generats:
- Tècnica d’urbanisme a l’Àrea d’Urbanisme.
- Tècnica de gestió documental a la biblioteca.
- Tècnica d’ocupació al SOMI
- Tècnica de georeferenciació al Servei de Sistema d’Informació geogràfica GIS.
- Tècnic/a diagnosi d’edificis. Serveis Municipals (plaça deserta).
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Projecte 2. Programa de Contractació de Joves Titulats en Pràctiques 2020-2021
És el mateix programa anterior amb una altra edició. S’ha realitzat:
1. La sol·licitud (novembre 2020)
2. Selecció
3. Planificació, coordinació i inici
Inici contractacions: desembre 2020 - Finalització programa: juny 2021
•

Ha permès la contractació del 18 de desembre de 2020 a 17 de juny de 2021 a
jornada completa durant 6 mesos d’una jove titulada en pràctiques per
desenvolupar feines relacionades amb els seus estudis. Cal destacar que la sol·licitud
de la subvenció estava prevista per a 3 persones joves, però el SOC ha atorgat
només una plaça.

•

La subvenció atorgada per a l’execució del projecte ha estat d’11.000,00€ i
2.082,75€ d’aportació prevista de l’Ajuntament.

Llocs de treball generats:
- Tècnic/a d’intervenció social. Àrea de Benestar Social. Objectiu del projecte: minimitzar els
efectes de l’impacte social de la pandèmia a Palafrugell.

Projecte 3. Programa Som Singulars 2019-2020
Programa subvencionat pel SOC i coofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons
Social Europeu. Impulsat i coordinat pel CCBE, també hi participen altres administracions
locals de la comarca a partir d’un conveni de col·laboració.
L’ objectiu és que el/la jove pugui incidir en el seu futur professional i un cop acabat el
programa incorporar-se al mercat laboral o retornar al sistema educatiu amb un projecte de
futur més definit.
Amb la participació tècnica de l’equip del SOMI per al correcte desenvolupament a Palafrugell
i participació econòmica de 4.000,00€, es dóna continuïtat al projecte Joves per l’Ocupació i
al Suma’t, en el que ja s’ha col·laborat els darrers 10 anys amb bons resultats pel que fa a la
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inserció laboral dels joves. Palafrugell acull un grup formatiu d’aquest programa a Can Genís
de 15 joves, dels quals 8 d’ells són de Palafrugell.
30 joves, entre 16 i 29 anys, formen part del programa. Dividits en dos grups de 15 (un a
Palafrugell i un altre a Torroella), han iniciat el programa durant el 2020 (el qual seguirà la
seva execució el 2021). La durada és de 12 mesos.
Fases del programa:
1. Itinerari Individual (inclou tutories per a fer el seguiment individualitzat de cada jove)
per treballar els aspectes formatius i laborals més adequats a les seves necessitats i
competències i fixar objectius.
2. Formació professionalitzadora, 2 grups de 15 joves amb una durada total de 120h.
(segons el perfil de cada jove):
• Atenció al client.
• Habilitats comercials i tècniques de venta.
• Gestió de queixes i reclamacions. Resolució de conflictes.
• Operacions de caixa en la venta.
• Sensibilització en igualtat de gènere i medi ambient.
3. Formació pràctica. La formació ha inclòs 50 hores de pràctiques en empresa.
4. Inserció laboral o retorn al sistema educatiu.
El programa del 2019 s’ha avaluat durant el 2020, i paral·lelament s’ha gestionat la
convocatòria 2020, que s’ha iniciat el mes d’octubre amb la selecció dels joves i al mes de
novembre amb la formació professionalitzadora. La majoria del programa s’executarà durant
el 2021.

Projecte 4. Participació en el programa Referent d’Ocupació Juvenil
Programa totalment subvencionat pel SOC, sol·licitat al desembre de 2018 per l’Àrea de
Joventut amb el suport del SOMI. El programa s’ha executat aquest 2020 sota les directrius
del SOC, Joventut i amb estreta coordinació amb el SOMI. A principis de 2020 es va
consensuar el pla de treball de la persona referent per orientar als joves que no disposaven
de treball i havien quedat fora del sistema educatiu.
L’objectiu principal del programa és facilitar i acompanyar la transició dels joves del sistema
educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa; i transversal entre
els diferents dispositius que treballen amb joves, oferint els recursos més convenients en
funció de les característiques personals i/o socials de cadascú i amb l’establiment d’unes
unitats especialitzades en el territori.
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La incorporació d’aquesta persona amb perfil tècnic per a l’any 2020 es va dur a terme en
finalitzar l’any 2019 i des de llavors ha estat ubicada a l’àrea de Joventut (amb molta
presència al SOMI) i als Instituts. Durant el 2020 s’han orientat 177 joves, 34 han estat
derivats pel SOMI.
Resultats:
- 33 joves han trobat feina.
- 30 joves han estat derivats a un recurs formatiu.
- 5 joves han estat derivats a un programa d’orientació laboral de més llarga durada.
Al desembre de 2020 s’ha renovat el programa amb la mateixa persona tècnica referent i
aquesta donarà continuïtat fins al desembre 2021. Els resultats del programa són molt
satisfactoris.

C. Dispositiu d’inserció sociolaboral Treballa’t pel teu futur.
Participació activa en el nou Dispositiu d'inserció sociolaboral Treballa't pel teu futur, actuació
que pertany a la subvenció del SOC, Treball als Barris convocatòria 2019. És un projecte
consolidat en la nostra població, essent el vuitè any consecutiu del projecte, prorrogable
anualment.
Equip format per una tècnica insertora laboral i una auxiliar administrativa, permetent una
actuació amb itineraris laborals per a millorar les possibilitats d’accés al mercat de treball de
70 persones participants. La participació del SOMI radica en la derivació d’usuaris,
coordinació de casos i promoció de l’ocupació d’aquestes persones.

D. Participació en el PLA ESTRATÈGIC DE FORMACIÓ i PLA ESTRATÈGIC DE
L’OCUPACIÓ DE QUALITAT d’àmbit comarcal
És un programa d’Innovació en el teixit productiu liderat pel CCBE que té per objectiu
fomentar un model de gestió de les empreses i les organitzacions basat en criteris
responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s’orienti a incrementar la seva
competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, alhora que contribueixi a
construir una societat millor.

1. Pla Estratègic de Formació.
La finalitat és disposar d’una proposta de línies d’acció en l’àmbit de les polítiques de
formació professionalitzadora en el territori, basada en una anàlisi fonamentada de quines
són les necessitats del teixit empresarial. Valorar quina és la realitat de l’oferta formativa en
aquests moments en el territori i fins a quin punt caldria adaptar-la i potenciar-la, tenint en
compte el perfil de qualificació de la població i quines són les seves preferències i
expectatives.
Objectiu: Millorar l’encaix entre l’oferta formativa de la comarca, les necessitats de les
empreses i els interessos de les persones.
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Principis bàsics:
- Horitzó a curt, mig i llarg termini.
- Aglutinar esforços per aconseguir més impacte.
- Implicació dels diferents agents.
- Diàleg i coordinació.
Participació del SOMI:
a. Promoure entre les empreses del grup motor de la construcció de Palafrugell, la
complementació d’un qüestionari per identificar les competències claus del sector i les
necessitats formatives.
b. Promoure la participació de les empreses del sector construcció de Palafrugell.
Reunions de treball: 15 de juny, 2 de juliol, 17 de setembre i 2 d’octubre.
Palafrugell lidera el sector de la construcció i rehabilitació, un sector en estat de recuperació i
amb possibilitats de generació d’ocupació i professionalització. Des del SOMI es va gestionar
el fòrum inicial de la construcció, al nostre municipi, el passat 19 de juny de 2019 i on hi van
participar activament un total de 15 empreses del sector, tot un èxit.
Un cop recollit el punt de vista empresarial inicial, ha quedat enllestida la diagnosi que ha
permès la redacció del pla final de formació, la seva publicació i calendarització. Malgrat tot,
el seu desenvolupament s’ha vist molt afectat durant aquest 2020 per la COVID-19, la
predisposició de les empreses que han minvat la participació i la manca de finançament
públic de les polítiques actives.

Webinari 02 d’octubre de 2020 de 10 a 12h via zoom: experiències de formació en oficis
industrials comuns als sectors de la Nàutica, el Metall i la Construcció, com a sectors
claus al Baix Empordà
CONSTRUCCIÓ
1. Stéphane Tapias, Director regional dels Centres de Formació en Aprenentatge de l’àmbit
de la construcció (CFA BTP) d’Occitània. Anteriorment adjunt pedagògic del CFA BTP de
Perpinyà
NÀUTICA
2. Guillaume Philippe, Dir. d’Operacions Campus de la Nàutica d’Occitània (Campus du
Nautisme Occitanie)
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METALL
3. Raimond Franch, Dir. del Centre Politècnic Comas (Comas Tech, Blanes) centre de
formació professional (acreditat pel Departament d’Ensenyament) creat per una empresa del
Metall (Blanes, la Selva)
2. Pla Estratègic de l’Ocupació de Qualitat.
La finalitat és que en el marc de les capacitats dels actors locals pugui influir en la millora de
la qualitat de l’ocupació en la comarca. Amb uns criteris de qualitat que comportin una
ocupació estable a plena dedicació, una remuneració suficient per a satisfer les necessitats
bàsiques del/la treballador/a i el compliment de la legislació actual en matèria de prevenció de
riscos laborals i medi ambientals. Activar tots els recursos locals per tal de dissenyar accions
pilot que facilitin una progressiva millora de la qualitat del treball a la comarca, aprofitant la
situació de millora econòmica general i revertir així les conseqüències negatives del període
de crisi.
Durant aquest 2020 s’ha contribuït en la participació d’un subprojecte per a la millora de la
qualitat de l’ocupació com a estratègia per a fer front el deteriorament de les condicions
laborals detectades a la Comarca i especialment com a iniciativa per fer front a la greu crisi
econòmica provocada per l’aturada econòmica a conseqüència de la COVID-19.
Participació del SOMI:
- Participació activa taula de treball del pla.
- Qüestionari tècnic de propostes per la millora de l’ocupació.
- Presentació i sensibilització política del pla.
- Gestió per la signatura de l’Alcalde del Manifest per la millora de l’ocupació.
- Promoció a Palafrugell pel compliment del pla.
Reunions de treball: 3 d’abril, 15 de juny, 21 d’octubre, 16 i 18 de novembre, 25 de novembre
i 9 de desembre.
Accions:
o Març 2020 signatura del manifest de millora
de l’ocupació.
o Promoure la participació en la jornada dirigida
a secretaris/es, interventors/es i altre
personal de l’administració, per tal de
treballar la inclusió de clàusules de
responsabilitat social.
o Establir criteris comuns en la intermediació
laboral per afavorir l’ocupació de qualitat.
o Promoure la participació en la campanya de
reconeixement a les empreses del territori de
bones pràctiques en l’àmbit de l’ocupació.
o Promoure la participació del personal tècnic
de l’ajuntament en una formació per fomentar
la contractació pública responsable i
profunditzar en el coneixement de les
empreses d’inserció i exemples pràctics.
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E. Altres:
•

4a. Jornada d’Oportunitats Laborals (JOL). Ref. Pàgina 97

•

Pròrroga Agent Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) pel SOMI.
Pròrroga per a la contractació anual subvencionada de l’ Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local adscrit a l’equip del SOMI. Figura clau dins de l’equip de treball que permet executar
polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica i dinamitzar els temes vinculats al
mercat de treball així com la difusió i programació de formació professionalitzadora.
Enguany s’ha complert la quarta anualitat. Durant el 2020, s’ha sol·licitat un cinquè any de
pròrroga com a condició extraordinària i aquest desembre el SOC ha atorgat el darrer any de la
subvenció.
• Col·laboració per al desenvolupament de la Fitxa Programa de Benestar social 20172019. Fitxa 40.1. Programa MAIS Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció.
El programa té com objectiu itineraris personalitzats d’inserció a persones destinatàries de la
renda mínima en el procés d’inserció laboral en el mercat de treball ordinari, mitjançant les
adaptacions necessàries en el lloc de treball.
S’ha cedit el Local Social de La Sauleda a una entitat externa, Fundació Intermèdia, per la gestió
del projecte MAIS amb la convocatòria corresponent per entitats. El SOMI hi participa juntament
amb Benestar Social en la coordinació de casos i informacions puntuals. El programa es va iniciar
el juny de 2020 i finalitzarà el juny 202. Unes 30 persones seran les beneficiàries d’aquest
programa.
• Col·laboració per al desenvolupament fitxa 40.2. Serveis laborals especialitzats
d’orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones amb certificat de
discapacitat .
El SOMI col·labora cedint un espai i es coordina amb el CCBE per desenvolupar i oferir un servei
especialitzat d’orientació, formació i suport a la inserció laboral per a persones amb discapacitat o
trastorn de salut mental a Palafrugell.
Aquest programa comarcal compta amb tres punts d’actuació: Platja d’Aro, Palafrugell i Torroella
de Montgrí. I l’objectiu és facilitar la inserció laboral en el mercat ordinari de treball. Donat l’èxit de
la convocatòria anterior, el 2020 s’ha afegit el punt de La Bisbal per a les actuacions.
Durant el 2020 s’han atès 80 persones als quatre punts d’atenció esmentats anteriorment. 7 d’ells
eren residents a Palafrugell.
Accions:
• Tutories individuals i grupals de recolzament i seguiment laboral.
• Formació Ocupacional on es treballen totes les eines necessàries per a la recerca de
feina.
• Alfabetització informàtica orientada en la recerca de feina.
• Tècnic-professional d’un ofici segons l’objectiu laboral que conforma el grup.
• Prospecció laboral.
• Possibilitat de fer fins a 100 hores de pràctiques en una empresa de la zona.
Totes les persones participants han cursat les diverses formacions.
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Resultats:
2020
20% dels participants han realitzat
inserció (2 d’ells residents a Palafrugell).
2 insercions i coordinació dels convenis de
pràctiques vinculats a la formació tècnicprofessional tant de jardineria com d’atenció
al client.

• Programa 30 Plus
El SOMI ha vehiculat un conveni amb el CCBE-IPEP. Aportació IPEP de 2.000,00€ amb
pressupost 2020. És un programa d’ocupació subvencionat desenvolupat pel CCBE en
col·laboració Palafrugell, Calonge, Castell-Platja d’Aro i Torroella de Montgrí, oferint beneficis tant
a les empreses com a les persones participants.
Durada del programa de juliol 2019 a desembre 2020. És d’àmbit comarcal amb 40 persones
participants en total, partint de la demanda real de personal per part d’empreses del territori i
permet ajuts a les que subscriguin contractes de treball.
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 (1.050,00€/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.
30 Plus inclou prospecció a empreses, suport en la tramitació de les subvencions, preselecció
dels candidats, formació professionalitzadora i contracte mínim de 6 mesos (fins a 9). L’empresa
rep una subvenció per a cobrir part de les despeses salarials de cada contracte.
•

Participació en el Pla Local de Joventut. I coordinació continuada amb les àrees de
serveis a les persones de l’Ajuntament per al bon desenvolupament dels projectes
ocupacionals.
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•

Punt d’autoservei del SOC.
Aparell amb pantalla tàctil i teclat, que cedeix el SOC al SOMI, i que
permet acostar la ciutadania a les noves tecnologies i a alguns dels
tràmits que es realitzen a les oficines de Treball per facilitar la
gestió i estalviar desplaçaments.
Des del juny del 2015, no rebem cap dada de La Generalitat sobre
les consultes anuals que s’hi realitzen, però podem constatar, que
el tràmit més utilitzat a diari és la renovació de l’atur.
És un servei molt utilitzat per la població, especialment aquest any,
que amb la situació ocasionada per la COVID-19 les oficines de
l’OTG tenen l’accés més limitat de cara al públic i han prioritzat els
tràmits online.

•

Accions d’informació, orientació i assessorament a la ciutadania.

ACTUACIONS
D’ASSESSORAMENT

ENTITATS
COL·LABORACIÓ

PUNT DE
FEINA/ASSESSORAMENT
LABORAL EN LÍNEA

SOMI

CARTELLERA LABORAL

CCBE, SOMI,
CARITAS, ALTRES
AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA

ACCIONS
Espai d’autoconsulta i
assessorament en la recerca
de feina.
Actualització de cartellera, difusió
de les ofertes, orientació en l’ús
dels portals i apps per la recerca de
feina

CARTELLERA FORMATIVA SOMI

Actualització mensual de recursos
formatius de l’entorn pròxim

ASSESSORAMENT:
APROXIMACIÓ AL MERCAT SOMI
LABORAL (borsa de treball)

Assessorament per la recerca de
personal i per la inserció laboral
i la millora del perfil professional.

Informació i suport en l’ús de l’eina
digital sense necessitat de
desplaçar-se a l’OTG de La Bisbal.
Assessorament per la inserció laboral, i
la millora del perfil professional.
PARTICIPACIÓ I PROMOCIÓ EN
SOC, AJUNTAMENT,Dispositiu Inserció Barris
PROGRAMES QUE
CCBE, SOMI, IPEP, Palafrugell, Referent Ocupació
INCORPOREN
Juvenil Palafrugell, MAIS
ENTITATS
L’ASSESSORAMENT
(Intermàdia), 40.2 per persones
discapacitades.

SOC, SOMI
PUNT D’AUTOSERVEI DEL SOC
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•

Accions d’informació, orientació i assessorament a les empreses.
ACTUACIONS

Informar, orientar i assessorar a les empreses en diferents temes vinculats al món
laboral: tipus de bonificacions per contractació, vies de recerca de candidats,
definició de perfils laborals, promoure la sensibilitat per l’ inserció igualitària,
la conciliació i per la responsabilitat social. Informació de cursos de formació pels
treballadors.
Gestió d’ofertes de feina: atendre i orientar a les empreses demandants de
treballador/es.
Informar i sensibilitzar a les empreses per col·laborar en programes formatius:
dirigir la prospecció amb l’objectiu de cercar empreses que puguin vincular-se als
projectes formatius i ocupacionals gestionats i/o coordinats pel SOMI i informar-les
dels possibles beneficis fiscals.

5. 4a. JORNADA D’OPORTUNITATS LABORALS (JOL).
Palafrugell, 5 de març de 2020
La 4a Jornada d’Oportunitats Laborals (JOL) s’ha realitzat, per segona vegada consecutiva,
al Museu del Suro de Palafrugell. Un espai a la primera planta que ens permet distribuir molt
bé les diferents zones necessàries per atendre a tothom de la manera més professional i
rigorosa possible.
L’objectiu de l’acte és la intermediació laboral entre empreses de diferents sectors i els
possibles candidats per cobrir les seves vacants. La singularitat de la JOL recau en el fet
que els perfils de candidats s’adeqüen de la manera més real i possible a les necessitats de
les empreses. Aquest sistema permet fer un format d’entrevista de 6-7 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.
A. Empreses.
Inicialment, a data de tancament de les inscripcions de les empreses, hi havia un total de 43
empreses inscrites per participar a la jornada, amb 99 llocs de treball diferents per cobrir
un total de 452 vacants.
El període d’inscripció de les empreses va ser del 10 al 31 de gener de 2020.
De les 43 empreses inscrites:
•

6 formen part de l’Associació Turística Palafrugell

•

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

•

11 són del sector turístic d’altres poblacions

97

•

10 són d’altres sectors: neteja, transports, educació, etc...

El dia de la jornada la xifra definitiva va ser de 42 empreses, Aquests són els resultats de
les enquestes fetes a 36 de les empreses:

La jornada ha respòs a les seves expectatives?

3%
14%

NO

42%

POC
BASTANT
MOLT
N/NC

41%

Adequació dels perfils entrevistats

19%

19%

NO
POC
BASTANT
MOLT
N/NC

62%

Preveus cobrir les teves vacants amb els candidats entrevistats?

19%

17%

NO
POC
BASTANT
MOLT
N/NC

33%

31%
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Tornaries a participar en properes edicions?

3%
3%

NO
POC
BASTANT
MOLT
N/NC

94%

Respecte del 2019, s’ha millorat en l’adequació dels perfils dels entrevistats, cosa que ha fet
augmentar la previsió de cobertura dels llocs vacants. I segons les empreses enquestades
l’espai on s’ha realitzat la jornada també ha millorat.
A les empreses participants se’ls hi ha preparat un dossier amb informació útil per les
entrevistes i per la contractació:
•

Recull candidats i hores individualitzat.

•

Guia per a fer les entrevistes.

•

Qüestionari d’avaluació de la JOL.

•

Seguiment de possibles contractacions.

•

Tríptic Espai Empresa i Emprenedoria i Servei Municipal d’Ocupació.

•

Bonificacions i reduccions a la contractació del SEPE.

•

Informació del nou pla per incentivar la contractació a majors de 45 anys.

B. Candidats.
Tancat el període d’inscripció per les empreses s’organitzen les ofertes de vacants per llocs
de treball i les instruccions per inscriure’s a les entrevistes (màxim 7 per persona). Es
pengen a la pàgina web de l’Ipep i es comença a fer difusió de la jornada per aconseguir
candidats a cobrir les vacants.
La data d’inscripcions va ser del dilluns 10 al diumenge 23 de febrer.
Hi va haver 277 candidats. D’aquests convocats, 29 persones diuen que no podran venir i
27 persones no es presenten. Finalment 221 persones van fer les entrevistes, això vol dir
que un 20,22% de les totals inscrites no va venir a fer les entrevistes. Un 9,75% dels no
presentats, no va avisar.
Aquest any, el percentatge d’absentisme és inferior a l’any passat (que era un 21% aprox).
El motiu és la millora del sistema de comunicació amb els candidats, enviant el correu
electrònic i fent trucada de seguiment posterior. Els que van avisar que no hi assistirien,
majoritàriament és perquè ja havien trobat feina.
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C. Difusió.
•

Falques ràdio Palafrugell.

•

Entrevistes a ràdio Palafrugell.

•

Xarxes pròpies: Facebook, twitter i instagram.

•

Pàgina web ipep: informació en portada.

•

Pàgina web Institut de Comunicació.

•

SMS als usuaris de la borsa de treball.

•

Nota de premsa enviada des de l’Institut de comunicació de l’Ajuntament de
Palafrugell.

•

Enviament a les empreses a través de les nostres bases de dades.

•

Enviament en busca de candidats a les borses de treball i entitats de recerca
de feina de l’entorn, així com centres de formació especialitzats.

•

Distribució de cartells i flyers a Palafrugell.

D. Material imprès.
Creació del logotip, 100 cartells de la Jornada d’oportunitats Laborals i 3000 flyers.
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E. Conclusions.
El canvi d’ubicació de l’any passat ha fet que enguany s’hagi pogut agilitzar el muntatge dels
espais, es tenia clar com s’havia de fer la distribució de taules i zones d’espera. El sistema
de distribució de candidats a les empreses ha millorat aconseguint que els candidats puguin
veure més empreses.
El gran augment de la xifra de llocs de treball d’aquest 2020 ha estat, de nou, degut a la
participació d’una cadena de supermercats que oferia un gran nombre de vacants.
Pel que fa al seguiment sobre possibles contractacions, un cop recollides totes les respostes
hem obtingut que d’un total de 127 persones, que les empreses troben adequades als seus
perfils, 113 podrien ser contractades. Aquest resultat ens mostra que tal com indica
l’enquesta feta a les empreses, s’ha millorat molt en l’adequació dels perfils dels candidats.
Malauradament, la pandèmia no ens ha permès fer el seguiment sobre les contractacions
reals.
F. Comparativa anys anteriors.
2018

2019

2020

Empreses inscrites: 41

Empreses inscrites: 44

Empreses inscrites: 43

Empreses assistents: 39

Empreses assistents: 40

Empreses assistents: 42

Candidats inscrits: 286

Candidats inscrits: 227

Candidats inscrits: 277

Candidats assistents: 189

Candidats assistents: 157

Candidats assistents: 221

Llocs de treball: 193

Llocs de treball: 318

Llocs de treball: 452
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4. PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT

1. ACCIONS
FORMATIVES
PER
COMPETÈNCIES PROFESSIONALITZADORES.
CURS

DATES

A

L’ADQUISICIÓ

DE

HORES

PARTICIPANTS

Seguretat alimentària post(3h matí de 10 a 13h). 28
COVID-19
de maig.

3h

ONLINE
30 inscrits
16 assistents

(2 sessions de 3h tarda de
Manteniment de piscines
16 a 19h).
d’ús públic i privat
26 i 27 de maig.

6h

ONLINE
20 inscrits
12 assistents

20h

PRESENCIAL
14

29h

42

Prevenció de riscos
laborals en paleteria

Del 26 al 28 d’octubre i 2
de novembre de 15.00 a
20.00h

TOTAL

•

Formació en socorrisme

Durant el transcurs del 2020 el SOMI han
continuat les gestions iniciades el 2019 per
tal de poder impartir formació en socorrista
homologada i subvencionada per a
persones aturades a Palafrugell, donat que
els agents d'ocupació municipals i comarcals
havien observat que aquest és un perfil
habitual demandat per les nostres empreses
del sector serveis i turístics i que hi ha
manca de personal qualificat que pugui
cobrir les vacants.
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Seqüència de les actuacions:
Juny de 2019 – Elevar la necessitat al SOC i contacte amb empresa SH Conceptformació i
Sportgest per fer proposta de formació en socorrisme a Palafrugell, única certificada a
Girona per fer aquesta formació segons normativa estatal.
28 de juny de 2019 – Presentació proposta formació a la Reunió operativa d’àmbit de
l’Ajuntament.
28 de febrer de 2020 – Gestió per la Signatura d’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 per a la millora de
l’ocupabilitat de les persones demandants de feina.
30 de setembre de 2020 - Visita de la Generalitat a Can Genís i la Piscina Municipal per
inspeccionar i certificar les aules i espais per fer el curs.
Novembre de
formació.

2020 – Resolució positiva Generalitat. Homologació aules per fer la

Presentació a la convocatòria pública oberta de La Generalitat per sol·licitar FOAP
(Formació d’oferta en àrees prioritàries).
30/12/20 - Resolució positiva Generalitat concessió de 2 certificats de professionalitat
de 380h. 30 places disponibles en l’especialitat de Socorrisme a Palafrugell. Import
total subvencionat i amb impacte a Palafrugell de 58.704,00€. Aquesta formació es durà
a terme durant el 2021 si la COVID-19 ho permet.
El SOMI aposta clarament per la formació com una de les eines més importants per millorar
l'ocupabilitat de les persones, facilitar un canvi professional i complementar l'experiència
laboral i/o la formació.

2. ACCIONS FORMATIVES VINCULADES A LA PROMOCIÓ DE LES
TIC.
CURS

DATES

Com fer arribar el teu
currículum al màxim
d’empreses

Del 19 d’octubre al 4 de
novembre (excepte els
dijous) de 9 a 11h

HR

PARTICIPANTS

22h

PRESENCIAL
Inscrits 19 per
seguretat covid
Assistents 7

Coneix les plataformes de Del 19 al 23 d’octubre de
videoconferència i prepara’t
dilluns a divendres de
10h
pel teletreball i l’ entrevista
10.00 a 12.00h
virtual
Dóna’t a conèixer com a
Del 26 al 30 d’octubre de
professional a les xarxes
dilluns a divendres de
10h
10.00 a 12.00h
TOTAL

42h
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ONLINE
Inscrits 17
Assistents 6
ONLINE
Inscrits 24
Assistents 14
27

3. TEMÀTICA LABORAL DIRIGIDES A JOVES I COL·LECTIUS
AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ.
DATA
20/04/2020
11/06/2020

XERRADA

LLOC

Joves en pràctiques
RECURSOS PER LA CERCA DE FEINA
PTT Jardineria
L’entrevista de feina

HORES

PARTICIPANTS

ONLINE

1.5h

3

ONLINE

2h

5

30h

7

33.5h

15

Persones amb discapacitat de Palafrugell

PRESENCIAL

29 I 30/90 I 1,inscrites
6,
a MIFAS
7, 8/10

Connecta amb el món laboral

(Can Genís)

TOTAL

*Formació a persones discapacitades per
fomentar la recerca de feina (Col·laboració amb Mifas).

4. ACCIONS FORMATIVES VINCULADES A PROGRAMES DEL SOC.
TREBALL I FORMACIÓ 2019-2020
CURS

INICI

FINAL

ALUMNES

LLOC

HORES

Intel·ligència Emocional

05/10

13/10

4

Can Genís

30

Habilitats de comunicació

14/10

21/10

4

Can Genís

30

TOTAL

8
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60h

5. ACCIONS FORMATIVES COMPLEMENTARIES VINCULADES ALS
TREBALLADORS DELS PROGRAMES DEL SOC. MODALITAT PRESENCIAL.
TREBALL I FORMACIÓ 2019-2020
CURS

INICI

FINAL

ALUMNES GÈNERE

LLOC

HORES

Funcionament i Organtizació de
17/01
l’Administració Local

17/01

15

6H/9D

Can Genís

1.5

Sostenibilitat Mediambiental

29/01

29/01

15

6H/9D

Can Genís

2

Formació en Prevenció de
Riscos Laborals

26/02

26/02

15

6H/9D

SP Activa

2

TOTAL

45

5.5h

6. ACCIONS FORMATIVES COMPLEMENTARIES VINCULADES ALS

TREBALLADORS DELS PROGRAMES DEL SOC. MODALITAT ONLINE.
TREBALL I FORMACIÓ 2019-2020
CURS

ALUMNES

GÈNERE

LLOC

HORES

Igualtat d’oportunitats entre dones i
homes en el món del treball

4

4D

Online

2

Inserció laboral i emprenedoria

4

4D

Online

2

TOTAL

8

4h

Mancaria tota la formació professionalitzadora que es desenvolupa en altres programes de
formació i treball del SOC que el SOMI promou a Palafrugell en conveni i/o participació amb
altres entitats. En tot cas, ja queda reflectit en les explicacions anteriors i és difícil de
comptabilitzat perquè la formació no és standard sinó que s’adapta a cada persona i
col·lectiu.
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5. PROMOCIÓ DE LA DESTINACIÓ
El pla d’accions acordat amb l’Associació Turística de Palafrugell (ATP) per dur a terme des
de l’IPEP, amb els ingressos rebuts de l’Impost sobre les estades en establiments turístics
en termes de promoció de destinació, en motiu de l’arribada de la pandèmia i totes les
restriccions de mobilitat derivades d’aquesta, es veu modificat.
Algunes de les accions previstes no es poden realitzar i es refà el pla per fer una major
inversió en comunicació de la destinació per captar turisme de proximitat, és l’únic que pot
desplaçar-se fins al nostre municipi.
A continuació s’expliquen les accions que s’han pogut dur a terme aquest 2020 malgrat la
inestabilitat causada pel context actual.

1. IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET).
L’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) es comença a aplicar l’1 de
novembre de 2012 a tot el territori català. Aquest impost va ser aprovat pel Parlament de
Catalunya per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
L’impost s’aplica als establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de
turisme rural, albergs juvenils, habitatges d’ús turístic i embarcacions de creuer turístic. La
quota tributària és d’un màxim de set unitats d’estada per persona (a partir de la 8a nit no es
paga), i pels majors de 16 anys. Fora de Barcelona ciutat, la tarifa general d’aquest impost
és de 0,45€ per nit. Pels hotels de 4* és de 0,90€ i pels de 5* i embarcacions de creuer de
2,25€.
Aquest impost és un fons per al Foment de Turisme i es destina principalment a la promoció
turística. Fins el 1r trimestre de 2017, el 30% de la recaptació del Fons s’ha destinat a les
administracions. Amb el Decret 60/2017, de 13 de juny, que modifica el Reglament de
l’impost sobre les estades en establiments turístics aprovats pel Decret 129/2012, de 9
d’octubre, s’estableixen dos períodes de liquidació semestrals (en comptes de 4 com fins
llavors):
•
•

De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any.
De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.

A més d’aquesta modificació en el període de liquidació, els ens locals perceben el 50% de
la recaptació realitzada en el seu àmbit territorial (en comptes del 30%).
Enguany, enlloc de dos semestres, degut a la pandèmia i a la baixa ocupació que aquesta
ha generat, només hem rebut els ingressos corresponents al 2n i 3r trimestre (abril –
setembre 2019).
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2n T 2019

3r T 2019

134.989,13 €

4t T 2019

1r T 2020

pendent

TOTAL
134.989,13 €

Pel que fa a la justificació feta enguany, s’ha fet la corresponent als semestres d’estiu i
d’hivern de 2018.

2n T 2018

3r T 2018

117.148,87 €

4t T 2018
12.893,75 €

1r T 2019

TOTAL
130.042,62 €

Per a més informació:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tributs/arxius/2012/refosa_ieet.pdf
D’acord amb les directrius d’actuació del fons per al foment del turisme (FFT) 2017 segons
la llei 5/2017 de 28 març, el percentatge del Fons gestionat per les administracions locals
ha de ser destinat al finançament d’actuacions concretes en l’àmbit de la promoció turística
sota els següents paràmetres:
a) Promoció turística de Catalunya.
b) Impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, la protecció, la preservació,
la recuperació i el millorament dels recursos turístics.
c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
d) El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els establiments i
equipaments turístics.
e) El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el turisme.
Seguint aquests criteris, el 2020 s’han justificat els següents imports:
SEMESTRE ESTIU 2018:
a) Promoció turística de Catalunya.
•
•
•
•
•
•
•

21.798,15€

Accions de promoció per a la captació i fidelització dels mercats internacionals.
Workshop a Utrecht i col·laboració amb el festival de lindy hop Swing Out.
Accions de promoció captació mercat proximitat (França). Promoció campanya
gastronòmica la Garoinada a França.
Quotes afiliacions: Agència Catalana de Turisme 2019, clubs enogastronomia i
Cultura i identitat del Patronat de Turisme Costa Brava.
Accions promoció captació mercat domèstic. Difusió i publicitat festival Flors i Violes
2019.
Accions promoció captació mercat domèstic. Difusió i publicitat campanya
gastronòmica Es Niu 2019.
Accions promoció captació mercat domèstic. Difusió i publicitat campanya
gastronòmica la Garoinada 2019.
Pla de captació de mercat proximitat (Espanya). Competició Radikal Swim, natació
aigües obertes.
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c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
•
•
•
•

34.534,22€

Quota d’adhesió al projecte Vies Braves per promocionar i dinamitzar els dos canals
de natació del municipi.
Julivia bus turístic. Edició de material: tiquets, cartells, fulletons, vinils, formats
publicitaris, etc.
Millora de l'experiència turística amb l'espectacle inaugural del festival Flors i Violes
2019, dedicat a un recorregut pel palafrugell cultura.
Producte PALAFRUGELL+: comunicació, impressió material, gimcana familiar i
marxandatge.

d) El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els
establiments i equipaments turístics.
•
•

Sistema de comptatge de persones a l'oficina de Turisme de Calella de Palafrugell.
Planificació i diagnosi de dades dels fondejos de baix impacte al litoral de Palafrugell.

e) El desenvolupament d’infraestructures i serveis relacionats amb el
turisme.
•
•

13.412,85€

27.640,03€

Nova caseta d'informació turística a Llafranc.
Edició de material per a oficines de turisme: DESCOBRIR (en 4 idiomes), nous
plànols, guia restaurants i guia allotjaments 2019.

Que sumen un total de despeses de .................................................................... 97.385,25€

SEMESTRE HIVERN 2018:
a) Promoció turística de Catalunya
•
•

1.301,17€

Accions promoció captació mercat domèstic. Campanya Cap d'any a Palafrugell.
Accions promoció captació mercat proximitat. Col·laboració amb el Costa brava
Wedding Day.

d) El millorament dels serveis de control i inspecció sobre els
establiments i equipaments turístics
•

11.620,84€

Control instal·lacions i funcionament servei de temporada: camps de fondeig,
hamaques, varadors, caiacs i pàdel-surf, escola de vela i xàrters de lloguer. Sistema
de comptatge de persones a l’OT de Calella de Palafrugell.

Que sumen un total de despeses de .................................................................... 12.922,01€
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2. JULIVIA BUS TURÍSTIC.
El julivia bus va néixer fa 7 anys amb la intenció de ser una opció de mobilitat sostenible per
recórrer diferents punts del municipi de Palafrugell als quals no arriba cap altra mena de
transport públic i amb una vessant turística pel fet que passa i s’atura als principals llocs
d’interès (Cap de Sant Sebastià, Jardins de Cap Roig, ...). Per tant, és un servei pensat per
ser utilitzat tant per visitants del municipi com per la població local.
Tot i la situació atípica que es viu el 2020 deguda a la pandèmia, es decideix seguir oferint
aquest servei, per 7è any consecutiu, del 10 de juliol al 20 de setembre. Durant aquest
període, el bus turístic descapotable julivia de 34 places + conductor (amb possibilitat de 29
places + 1 PMR), ha repetit l’itinerari, els preus i els horaris de les tres darreres edicions: 6
trajectes al dia i 18 parades, mantenint les mateixes tarifes :
•

Hores de sortida des de l’Estació de Palafrugell: 9.30h, 11.00h, 12.30h, 16.00h,
17.30h i 19.00h.

•

Trajecte: Estació Palafrugell – Palafrugell centre – Camp d’en Prats – Pàrquing Pl.
Europa – Càmpings – Rotonda Pl. Dr. Trueta – Avda. Joan Pericot – Barri St. Roc –
Golfet platja – Cap Roig Senderisme – Cap Roig Jardí botànic – Cap Roig
Senderisme – Golfet platja – Barri St. Roc – Port Bo – Passeig de la Torre – Rotonda
Pl. Dr. Trueta – Llafranc – El far – Tamariu – El far – Llafranc – Rotonda pl. Dr.
Trueta – Càmpings – Pàrquing Pl. Europa – Estació Palafrugell.

•

Preus:
Adult 1 dia = 5,00€
Adult 3 dies = 12,00€
Gratuït pels menors de 4 anys.

Nen 4-12 anys 1 dia = 2,50€
Nen 4-12 anys 3 dies = 5,00€

A més d’utilitzar el bus durant tot el dia, es pot gaudir dels descomptes i gratuïtats que
algunes empreses del municipi ofereixen als clients del bus presentant el tiquet del dia
corresponent.
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A. Finançament.
Tal i com es defineix al pacte Quart del conveni de col·laboració entre l’IPEP i Sarfa SL per a
la millora i l’ampliació de les connexions del servei de transport regular amb els nuclis de
Calella, Llafranc i Tamariu, signat el juliol de 2020:
Quart.- Finançament de les actuacions derivades del conveni
4.1.- S’ha estimat un punt d’equilibri de la recaptació neta (sense IVA) obtinguda en la L1
(Julivia) del període comprès entre el 10 de juliol i el 20 de setembre de 2020 de 26.916,03€.
4.2.- En el supòsit que en la L1 (Julivia), en el període comprès entre el 10 de juliol i el 20 de
setembre de 2020, no arribi a aquesta recaptació neta de 26.916,03€, l’IPEP abonarà a
SARFA SL el 50% del diferencial, fins a un màxim de 4.000,00€, assumida de l’aplicació
pressupostària 32.4300.22602 “Altres despeses foment del turisme” del pressupost de
despeses de l’IPEP per l’any 2020, i SARFA SL es farà càrrec de l’altre 50%.
4.3.- En el supòsit que la recaptació neta de la L1 (Julivia) del període comprès entre el 10
de juliol i el 20 de setembre de 2020 superés els 26.916,03€, SARFA SL abonarà a l’IPEP
una aportació d’import igual al 50% de la diferència entre la recaptació neta real obtinguda i
l’import de 26.916,03€ de recaptació neta prevista pel punt d’equilibri.
B. Edició de Material.
CONCEPTE
Impressió talonaris de tiquets julivia

Impressió 170 cartells

Impressió i muntatge vinils parades,
panells 2x1 i publi darrera julivia bus

Pàgina publicitat a El Nou

Pàgina de publicitat a Temps d’estiu

Anunci dors bus Finques Ginesta

També s’actualitza i millora l’aplicació del julivia bus, que des del 2019 es connecta via GPS
al servei del bus, cosa que permet que els usuaris de l’aplicació puguin saber en tot moment
en quin punt de la ruta es troba el bus.
Al llarg de la temporada 2020 de servei del julivia, l’aplicació ha tingut 4.224 visites i 13.747
continguts visitats. Una suma molt superior a l’any anterior degut al fet que a l’App enguany
s’hi ha afegit una funció per controlar l’aforament de les platges, cosa que n’ha fet multiplicar
el nombre de descàrregues potencialment.
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2019: 595 visites, que han consultat 2.783 continguts.
2018: 290 visites, que han consultat 1.752 continguts.

C. Promoció.
El 8 de juliol, des de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament, es va enviar una nota de
premsa per comunicar l’inici del servei del julivia als mitjans amb els quals es treballa
habitualment: revistes locals, diaris regionals, etc.
Es pot veure la nota de premsa al següent enllaç:
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/turisme/5245-el-proper-dia-10-torna-eljulivia-el-bus-que-recorre-els-principals-punts-turistics-de-palafrugell
El mateix dia, se’n fa ressò a Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital:
https://radio.palafrugell.cat/el-bus-turistic-julivia-escalfamotors/?fbclid=IwAR21IKetJqTiobfVh2gdhquVWq7KGQAWY5rHyFTo8HZWYZjf7qVI_uzw9Y
https://www.radiocapital.cat/torna-el-julivia-el-bus-que-recorre-els-principals-punts-turisticsde-palafrugell/?mc_cid=bf834606cb&mc_eid=b76daf3a7a

D. Balanç.
L’empresa explotadora del servei, Sarfa, a inics de setembre va demanar finalitzar el servei
una setmana abans del previst per les baixes xifres d’utilització que s’estaven detectant els
darrers dies. Per evitar que la pèrdua econòmica generada no fos tan gran, s’accepta la
petició i el servei finalitza el dia 13 i no el 20 de setembre, modificant-se així el punt
d’equilibri a assumir a 24.478,88 €.
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Un total de 2.649 passatgers han fet ús del julivia bus enguany, menys de la meitat que
l’any anterior (5.911 passatgers).
Pel que fa a la recaptació econòmica generada per la venda de tiquets també ha estat
lògicament molt inferior a la de l’any anterior.
A més, des de l’IPEP ja no s’han hagut d’assumir els 7.500,00€ corresponents a l’adquisició
del vehicle, per tant el punt d’equilibri és inferior als 3 anys anteriors.
2019
Punt equilibri conveni:
Total recaptació s/iva:
Pendent a assolir:
Pèrdua a assumir per l’IPEP:
Total de passatgers

2020

26.417,68€
23.863,86€
-2.553,82€
-1.276,91€
2.649

24.478,88€
10.647,09€
-13.831,79€
-4.000,00€
5.911

Són xifres inhabitualment baixes i deficitàries causades per la situació d’incertesa i la
davallada del turisme a nivell global deguda a la pandèmia. El 2021 es renegociarà el
conveni per poder seguir oferint aquets servei de la manera més òptima per totes les parts
involucrades en el projecte.

3. PALAFRUGELL +

En el quart any d’existència d’aquest producte que pretén unificar la principal oferta cultural i
natural del municipi en un sol tiquet conjunt a un preu reduït de 8,00€, els 6 membres que
formen part del projecte decideixen repetir l’aportació econòmica establerta segons conveni
l’any anterior de la següent manera:
-

3.000,00€ IPEP
3.000,00€ Àrea de Cultura de l’Ajuntament
3.500,00€ Fundació la Caixa – Jardins de Cap Roig
1.000,00€ Museu del Suro
1.000,00€ Fundació Vila Casas – Museu Can Mario
1.000,00€ Fundació Josep Pla

El 14/02/2020, en una reunió amb tots els membres que impulsem aquest projecte, es
decideix:
- Aportació econòmica 2020: de moment servirà per pagar comissions, impressió de nous
talonaris, cartells gimcana, nous suports per fulletons pels allotjaments, etc.
A l’octubre, quan es decideixi com es transforma el format i preu del tiquet, caldrà renovar
tot el material, canvis web, etc. Es podria fer amb el que quedi del pressupost 2020 i amb
del 2021.
- Des de l’IPEP es trucarà als allotjaments del municipi per si volen comprar talonaris de
tiquets del Palafrugell+. De moment no es posa cap límit en el nombre de talonaris venuts.
- Gimcana familiar: per aprofitar el material sobrant de la gimcana que es va impulsar l’any
anterior, es proposa a l’àrea d’educació de l’Ajuntament repartir els fulletons per realitzar la
gimcana entre els alumnes de 2n i 3r de primària de tots els centres escolars del municipi
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per fer conèixer el producte als infants i les seves famílies i s’acorda fer-ho abans de
Setmana Santa.
- Passat l’estiu es decidirà el futur del tiquet: nou preu, nom, es traurà activitat cultural, etc.
Amb la declaració de l’estat d’alarma a mitjans de març que suposa el tancament d’espais
culturals i d’escoles, entre moltes altres coses, no es pot realitzar l’acció planejada per
impulsar la gimcana familiar.
Passat l’estiu es realitza una altra reunió per decidir el futur del Palafrugell+ i es decideix el
següent:
•

Nom producte: PALAFRUGELL+ cultural card

•

Imatge PALAFRUGELL+: Al llarg del mes, cada espai passarà la imatge a substituir
la que apareix actualment a la portada del producte, si és vol canviar. La resta del
disseny quedaria tal i com esta.

•

Noves tarifes:

Fundació Josep Pla
Museu del Suro
Torre de Can Mario
Torre de guaita St. Sebastià
Fundació Privada Vila Casas –
Museu Can Mario
Jardí botànic de Cap Roig

Fins ara:
reduïda adult (+ 12)
IVA inclòs
1,50€
1,50€
0,50€
0,50€

TOTAL preu tiquet

Noves tarifes 2021-2022
Ingrés per tiquet utilitzat
2,00€
0,00€
0,50€
0,50€

1,00€

2,00€

3,00€

5,00€

8,00€

10,00€

•

Activitat cultural i gimcana Palafrugell+: s’eliminen.

•

Quan es tingui resposta del Museu del Suro sobre la situació de la Torre de Guaita
de Sant Sebastià els dos propers anys, es tancarà el producte al preu de 10,00€
segons les noves tarifes, s’aplicaran tots els canvis i es redactarà nou conveni.

•

Aquests canvis suposaran: adaptació de tots els formats de la imatge i noves
impressions: cartell, fulletons, web, xarxes, plafons 2x1, mupis, talonaris... Calcular el
cost aproximat d’aquestes adaptacions i impressions i quan sapiguem quin import
restaria dels 15.000,00€ de pressupost, ens tornarem a reunir per decidir com
invertir-los.

•

El 2021 es repetirà l’intent de venda de talonaris a un preu reduït als allotjaments del
municipi perquè regalin o venguin als seus clients. Amb la nova tarifa de 10,00€ el
tiquet, els talonaris de 25 unitats es vendran a 200,00€, no 250,00€.

•

Quan la pàgina web estigui adaptada als canvis des del web de l’associació de
comerciants Oohxigen se’n farà difusió. Es proposa també oferir tiquets del
PALAFRUGELL+ gratuïtament a l’associació perquè els sortegin per la campanya de
Nadal (si hi ha els nous disponibles).

•

Quan es sàpiga el pressupost sobrant, la Fundació La Caixa proposarà contractar
una empresa perquè dissenyi i executi una campanya de comunicació i/o
comercialització. Si la proposta es bona la podrà presentar al departament de
màrqueting de la Caixa per obtenir-ne el finançament corresponent.
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El desembre de 2020, amb la confirmació d’obertura pels dos propers anys de la Torre de
guaita de Sant Sebastià, s’encarreguen els canvis a realitzar de la imatge del producte i els
nous talonaris de tiquets pel 2021, per seguir un any més amb aquest projecte, amb al tarifa
modificada de 8,00 a 10,00€.

4. CAMPANYA PROMOCIÓ GAROINADA AL SUD DE FRANÇA.
Per 6è any es contacta amb la ràdio nacional francesa France Bleu per tal d’establir
relacions de partenariat amb les 3 emissores de la zona del sud de França: France Bleu
Roussillon, France Bleu Occitanie i France Bleu Herault.
S’ofereixen caps de setmana en format paquet Garoinada als oients d’aquestes ràdios per
sortejar en un dels seus programes. Així, durant tota la setmana del sorteig, parlen sobre el
destí i la campanya.
Per poder dur a terme aquesta acció, el departament comercial demana que s’esponsoritzi
un programa de cada emissora. D’aquesta manera, l’impacta de la campanya i el destí
sobre els oients es multiplica, quedant de la següent manera:

France Bleu
Occitaine
Programa
sorteig

Nom programa
Au-dessus de la
mêlée

Horari
Dll-dv
11.00 – 12.00h

Programa
Le coup de coeur Dll-dv
esponsoritzat
7.13 – 8.39h
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Dates
1) setmana 6/01
2) setmana 20/01

Cost
4 packs
premium
(2 x 2 pax) =
472,00€

Del 6 al 31 de gener,
10 citacions per
577,50€
setmana x 4 setmanes
Total = 40

France Bleu
Nom programa
Herault

Horari

Dates

Programa
sorteig

11.00 – 12.00h

1) setmana 28/01
4 packs premium
2) setmana 4/02
(2 x 2 pax) = 472

Programa
sponsoritzat

Le Grand défi
des filles
Vos sorties
Immanquables

France Bleu
Nom programa
Roussillon
Programa
Le Jackpot
sorteig

Cost

Del 6 al 31 de gener,
Dll-dv
25 citacions per
8.43, 16.54 i 17.54h
setmana x 4
1.090,50€
Dbt-dge 7.52, 8.52,
setmanes
9.52, 10.52 i 11.52h
Total = 100

Horari

Dates

Dll-dv
Setmana del 21/01
11.00 – 12.00h

Cost
1 pack cap de set x 2
pax = 170,00€

Es realitza una entrevista:
13/12/19: Entrevista enregistrada amb Pascal Wijsbroek de France Bleu Occitaine per
explicar en què consisteix la Garoinada i què es pot fer a Palafrugell durant la temporada de
la campanya. L’entrevista es retransmet els dies 6 i 20 de gener, setmana que se sorteja el
premi Fórmula Cap de setmana Premium.
TOTAL despesa en la promoció de la Garoinada al Sud de França: 2.782,00 €

5. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ “MOTIUS PER TORNAR”.
A. Context:
En el context de crisis sanitària que estem patint i amb el sector turístic com un dels més
afectats i que més tardarà en recuperar la normalitat, s’ha de comptar amb una estratègia
turística centrada en els nostres elements diferencials i en valors que ens aproximin a la
demanda potencial, que serà principalment de proximitat degut a les restriccions de
mobilitat, preferència per quedar-se al país per fer suport a les empreses nacionals, factors
com la por,...
Els elements diferencials seran: proximitat als principals pols de partida de visitants (Girona,
Barcelona, frontera amb França), paisatge excepcional, natura, camins, cales, empreses
familiars amb aforaments reduïts i de qualitat, possibilitat de desplaçar-se arreu amb
bicicleta o caminant, ...
Les xarxes socials continuaran amb el seu paper fonamental i cal impulsar una comunicació
bidireccional i dinàmica (com ja s’està fent) per interactuar amb la demanda real i potencial,
per augmentarà la sensació de confiança.
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B. Objectius:
Generals:
• Mostrar la nostra destinació com un espai segur, de confiança i preparat per rebre
totes aquelles persones que evitaran viatjar lluny de casa o que tenen segona
residència.
• Donar motius perquè la gent vingui i connectar empàticament amb el turista.
• Suport als establiments d’allotjament i restauració del municipi captant clients.
• Rememorar els moments que et fan gaudir d’un indret.
• Comunicació de qualitat sobre el destí: storytelling i creació de nous continguts.
Estratègics:
• Coneixement i reconeixement de la destinació i els seus atributs.
• Posicionar la marca i donar-li més notorietat.
• Interaccionar a les xarxes socials.
• Augmentar el trànsit a la web de la destinació.
Amb aquests objectius, es decideix endegar les següents accions comunicatives:
1. COMUNICACIÓ DIGITAL:
S’encarrega una campanya de comunicació digital sobre el destí a les empreses Minimilks i
Playbrand de Girona, suggerides per membres de l’ATP.
Campanya 100% digital que consta de:
a) Anuncis a Youtube. Apareixeran vídeos del destí de 10 segons, que no es podran fer
saltar fins que hagin acabat. Se seleccionarà el públic a qui es transmeten (de
proximitat i amb interès pel destí).
b) Campanyes de Google Ads de cerca de paraules clau per atraure usuaris que facin
cerca d’aquestes paraules, cap a la nostra destinació.
c) Campanya publicitaria de destinació a Facebook i Instagram ADS derivant trànsit
al web turístic del municipi.
d) Concursos dins d’una mateixa campanya global a Facebook i Instagram ADS.
Aquesta és una de les accions estrella, ja que durant les 10 setmanes de campanya
es realitzaran 30 concursos on les empreses del sector en seran les protagonistes.
S’explica el tema de sortejos a les empreses d’allotjament i restauració que participen
activament amb l’IPEP (campanyes gastronòmiques) i a l’ATP per si hi volen participar.
27 empreses del sector allotjament i restauració ofereixen 30 premis entre pernoctacions i
àpats per sortejar dins el marc de la campanya.
Cada concurs estarà actiu 4-5 dies i la informació que s’obtingui sobre el comportament dels
anuncis (nombre usuaris impactats, dades demogràfiques, clics al link, ...) es traslladarà a
les empreses interessades.
La campanya, sota el claim #motiuspertornar, és un disseny amb imatges suggeridores i
simbologia del municipi perquè l’espectador pensi en quins serien els seus motius per tornar
a visitar Palafrugell i les seves platges.
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o Públic objectiu i de proximitat: Catalunya, resta de l’estat espanyol i sud de França.
La campanya vinculada als sortejos es destinarà al públic català pels àpats i
pernoctacions i resta de l’estat i sud de França només per pernoctar.
o Període de campanya: Del 18 de juny al 31 d’agost.
2. VÍDEOS PROMOCIONALS:
Actualment, el contingut audiovisual és la base de qualsevol comunicació. El nostre vídeo de
promoció turística és de fa 3 anys, per tant, es decideix encarregar la producció de petits
espots sobre el municipi que siguin actuals i que, paral·lelament a la campanya digital, es
puguin difondre per televisió.
L’Àlex Arza, jove productor de Palafrugell, proposa una sèrie de mini espots semi estàtics
tipus postals, on es doni protagonisme al color del paisatge i als sons. La finalitat es
sorprendre a l’espectador amb un format diferent de l’habitual predominant el dinamisme i
gran quantitat d’imatges.
Es visualitza una postal per cada nucli de platja i es grava en diferents moments del dia,
podent combinar-se segons l’hora del dia en què es difonguin. Al final del vídeo es mostrarà

117

el logo del VisitPalafrugell i el claim de la campanya, #motiuspertornar, perquè quedin
lligades.
3. ESPOTS TV3
Per donar més rellevància i repercussió a la campanya, s’encarrega la difusió d’espots a
TV3. Seran dues setmanes de divulgació intensa, una a partir del 18 de juny, en iniciar-se la
campanya i l’altra al cap d’un mes. En aquestes dues setmanes es retransmetran 68
impactes.
Per diferenciar-nos dels nostres competidors, enlloc de difondre l’espot estàndard de 20
segons, dinàmic, ple d’imatges d’activitats que es poden fer al destí, ... Es transmetran les
imatges tipus postal (vídeos promocionals).
A cada bloc d’anuncis contractat, es difondran 2 espots de 10 segons cadascun i entre un i
altre apareixeran altres espots, en el mateix bloc. En total es realitzen 6 espots de 10 s:
- Calella de dia
- Llafranc de dia
- Tamariu de dia
- Calella al vespre
- Llafranc al vespre
- Tamariu al vespre
En una mateixa pausa publicitària es veurà, per exemple, la postal/espot de Calella de 10 s,
3 anuncis més, i, la postal/espot de Tamariu de 10 s. més.
Els espots televisius es complementaran amb una altra campanya digital de vídeos en
stream i format banner a la web del cmma.cat. S’arribarà a les 80.000 impressions en
streaming i 170.000 en banner.
Des de l’Ajuntament es fa nota de premsa, a publicar-se el dia abans d’inici de la campanya,
i donar el màxim ressò possible als mitjans de comunicació habituals.
o Cost total: 35.089,00€ + IVA = 42.457,69€

C. Balanç:
Un total de 9.152 persones han participat aquest estiu en els sortejos de la campanya
“Motius per tornar”. Del 18 de juny al 31 d’agost, s’han fet 30 sortejos d’estances i àpats a
allotjaments i restaurants del municipi, mitjançant Facebook i Instagram.
L’objectiu de la campanya #motiuspertornar era donar suport a les empreses del sector que
hi han col·laborat, mitjançant la comunicació del destí i els seus establiments per atraure
nous clients, potenciar la marca i fidelitzar als visitants. Cal destacar que en cadascun dels
30 sortejos es publicitava una empresa vinculada al turisme del municipi. L’impacta ha estat
molt positiu a nivell institucional i a nivell privat de les empreses que hi participaven
activament amb premis, donat que, de mitjana, cada anunci ha obtingut unes 70.000
impressions (vegades que s’ha mostrat).
Gràcies a aquesta iniciativa comunicativa, la campanya, que incloïa també vídeos i anuncis
a Youtube, Google i xarxes socials, ha arribat a centenars de milers de persones d’arreu de
Catalunya i zones estratègiques del sud de França i d’Espanya.
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A més dels sortejos, l’acció estrella ha estat la difusió d’anuncis sobre la destinació via
espots a Televisió de Catalunya i al seu web www.ccma.cat, amb la qual s’ha aconseguit
una xifra impressionant de gairebé nou milions d’impactes amb una visualització de més
d’un milió i mig de persones.
Cal destacar que ha estat una campanya molt estructurada, que ha servit per aconseguir
una major fidelització dels usuaris, per la seva complementació amb informació del municipi
i promoció del destí permetent incentivar l’storydoing per part dels usuaris de les xarxes.

6. NOVA IMATGE ASSOCIACIÓ TURÍSTICA DE PALAFRUGELL.
L’Associació Turística de Palafrugell (ATP) es constitueix l’abril del 2013 amb l’objectiu de
coordinar i recolzar activitats organitzades per entitats de l’àmbit turístic i/o empresarial així
com organitzar-ne de noves a la fi de promocionar turística i econòmicament els diferents
nuclis del municipi.
Des de l’IPEP s’ofereix el servei de secretariat a l’associació, la seu social a l’Oficina de
Turisme de Pineda Gèlia i regularment s’estableixen reunions per proposar i consensuar
actuacions de promoció de la destinació. A més, s’atorguen 2.000,00€ anuals destinats a
accions comunicatives escollides per l’associació.
Enguany tres nous membres s’adhereixen a l’associació i actualment compta amb els
següents:
CALELLA

LLAFRANC

TAMARIU

Hotel Alga
Hotel Garbí
Hotel Sant Roc
Hotel Calella de Palafrugell
Hotel Mediterrani
Hotel La Torre
Càmping la Siesta
Finques Chopitea
Immo Cala Marquesa

Hotel Mas Pastora
Hotel Blaumar
Hotel la Muntanya
Hotel Llafranch
Hotel Llevant
Hotel Terramar
Hotel Casamar
Hostal La Llagosta
Hostal Terralet
Càmping Kim’s
Agència Corredor Mató

Hotel Hostalillo
Hotel Tamariu
Càmping Tamariu
Agència Corredor Mató

Referent a l’eslògan amb el qual s’identifica l’ATP, “La Petita Costa Brava”, es decideixen les
següents actuacions (coordinades i portades a terme des de l’IPEP durant l’estat d’alarma):
•
•
•
•

Patent de l’eslògan La Petita Costa Brava.
Disseny d’un nou logo per l’eslògan La Petita Costa Brava.
Creació d’un nou fulletó per l’ATP.
Creació d’una pàgina web per l’ATP, sota l’eslògan La Petita Costa Brava.
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7. PROMOCIÓ A FIRES.
NOM FIRA

VAKANTIE
BEURS

CMT

FITUR

LLOC/ DATES

Utrecht,
del 8 al 13 de gener

PRODUCTE /
PARTICIPACIÓ
CARÀCTER FIRA

Públic final

Stuttgart,
de l’11 al 19 de
gener

Públic final

Madrid,
del 23 al 27 de

Professionals i
públic final
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MATERIAL

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
GB/F, 25
Descobrir GB i 25
Palafrugell+
25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
GB/F, 25
Descobrir GB i 25
Palafrugell+

Patronat
Turisme

25 Guies
allotjament, 25

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

gener

REISE
CAMPING

ITB

B-TRAVEL

SEVATUR

MERCAT DEL
RAM

Costa Brava
Girona
i ACT

Cales i Camins
C/E, 25 Descobrir
E i 25 Palafrugell+

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
GB/F, 25
Descobrir GB i 25
Palafrugell+

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
GB/F, 25
Descobrir GB i 25
Palafrugell+

Barcelona,
Públic final
del 22 al 24 de març

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
C/E, 13 Descobrir
C, 12 Descobrir E i
25 Palafrugell+

St. Sebastià,
Públic final
del 29 al 31 de març

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

Vic,
del 12 al 14 d’abril

Patronat
Turisme
Costa Brava
Girona
i ACT

Essen,
del 20 al 24 de
febrer

Berlín,
del 6 al 10 de març

Públic final

Professionals i
públic final

Públic final
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25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
C/E, 25 Descobrir
E i 25 Palafrugell+
25 Guies
allotjament, 25
Cales i Camins
C/E, 25 Descobrir
C i 25 Palafrugell+

8.

SORTIDA DE MATERIAL PROMOCIONAL.

Enguany a causa de la COVID-19 no hi ha hagut sortida de material promocional per
anul·lació dels actes.
Pel que fa a demanda particular, al llarg del 2020 s’ha atès un total de 465 consultes de
correu electrònic i 3 de correu postal, la majoria demanaven informació general del municipi
i, concretament, restriccions a les platges per motiu de la pandèmia.

9. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.
L’IPEP gestiona les xarxes socials de Facebook, amb les fanpage de Turisme Palafrugell,
Flors i Violes, Havaneres Calella, Biennal de Fotografia, IPEP Empresa, Palafrugell plus i El
Mercat de Palafrugell.
Twitter, amb Turisme Palafrugell i IPEP Empresa i Instagram amb Turisme Palafrugell,
Havaneres Calella, Flors i Violes i aquest 2020 s’hi ha afegit també IPEP Palafrugell.
Les xarxes socials ens serveixen per promocionar turísticament el destí i per comunicar a la
ciutadania informació relativa als projectes, ofertes i serveis.
És una eina d’actualitat per arribar a més públic de diferents perfils, tant local, com nacional i
internacional, interactuar amb l’usuari i obtenir una comunicació més directa i fluida.
Destaca l’augment de consultes a través de les xarxes socials tant amb comentaris públics
com amb missatges privats. S’han respost totes i derivat a la oficina de turisme o bé al web
on contenia la informació sol·licitada.
A. FACEBOOK www.facebook/turismepalafrugell
Dades a 31 desembre 2020:
• Turisme Palafrugell: Un total de 17.771 seguidors amb una mitjana d’audiència
diària de 13.256 seguidors i un pic de 18.240 usuaris.
• Palafrugell, Flors i Violes: Compta amb 3.649 seguidors, és una pàgina que està
en alça durant el temps de l’esdeveniment, però la resta de l’any baixa. Durant el
festival assoleix un abast de 34.453 usuaris. Aquest 2020 però amb la situació de la
pandèmia ha arribat a 3.991
• Havaneres Calella: Compta amb un total de 1.168 seguidors, amb una mitjana de
seguiment de 1.132 usuaris al dia i un abast generalment de 5.971 seguidors durant
la cantada, però enguany s’ha cancel·lat i el seguiment del programa especial
havaneres FAQ ha obtingut un seguiment de 3.989 usuaris.
• IPEP Palafrugell: Compta amb un total de 470 seguidors, amb una mitjana de
seguiment de 485 i un abast de 1.141 usuaris.
• Biennal de Fotografia Xavier Miserachs: Compta amb un total de 2.466
seguidors, amb una mitjana diària de seguiment de 2.388 usuaris. Aquesta pàgina
ha estat inactiva perquè l’esdeveniment és biennal.
• Palafrugell plus: Compta amb un total de 605 seguidors, amb una mitjana de
seguiment de 557 usuaris. Aquesta pàgina és auto gestionada pels mateixos espais
culturals, amb la supervisió i seguiment del personal responsable de les xarxes, de
l’IPEP.
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•

Mercat de Palafrugell: Compta amb un total de 572 seguidors, amb una mitjana de
seguiment de 455 usuaris al dia i un abast de 2.357 usuaris.

B. TWITTER @ipeppalafrugell i @ipepempresa
@ipeppalafrugell (VisitPalafrugell)
Disposa de 4.903 seguidors, segueix a 2.874 usuaris i compta amb un total de 6.340
piulades. Promociona els hashtags #TurismePalafrugell i #VisitPalafrugell amb una
audiència del 74% i els puntuals com ara: #Florsivioles #Julivia #Juliviabus #Garoinada
#NadalAPalafrugell
@ipepempresa (IPEP Palafrugell)
Disposa de 645 seguidors, segueix a 398 usuaris i compta amb un total de 1.718 piulades.
Promociona els hashtags #ipepempren, #ipepempresa, #IPEPPalafrugell #IPEPOcupació
C. INSTAGRAM #VisitPalafrugell
Pel que fa al perfil de turisme, diàriament es publica una fotografia relacionada amb la
destinació (ja sigui recursos turístics, culturals o esdeveniment del moment).
El mercat de Palafrugell promociona els productes de proximitat i els serveis, així com
actualitza els horaris d’obertura i tancament en períodes puntuals.
El perfil de l’IPEP, obert recentment, té per objectiu comunicar les accions, projectes i
notícies de l’àrea de Promoció Ecònomica, SOMI, comerç, ...
Cada perfil promociona els seus propis hasthag #VisitPalafrugell, #TurismePalafrugell
#Palafrugell,
#Baix
Emporda,
#PoblesAmbEncant
#CatalunyaExperience,
#MercatDePalafrugell, #FemComerçAPalafrugell, #HavaneresCalella, #IPEPEmpresa,
#IPEPFormació #IPEPOcupació, #IPEPPalafrugell, entre d’altres
•
•
•
•
•
•

VisitPalafrugell: Compta amb un total de 16.352 seguidors, 1966 publicacions i
6942 seguits. Aquest perfil general de la destinació compta amb una abast
d’audiència de 48.700 usuaris i 260.611 impressions.
Havaneres Calella: Compta amb un total de 572 seguidors, 122 publicacions i 552
seguits. Està en actiu durant la temporalitat de la cantada i la seva promoció.
Flors i Violes Palafrugell: Compta amb un total de 2.136 seguidors, 155
publicacions i 1.200 seguits.
IPEP Palafrugell: 529 seguidors, 27 publicacions i 85 seguits. Compta amb una
abast d’audiència de 763 usuaris i 6.589 impressions
Palafrugell+: 139 publicacions, 1.043 seguidors i 1.381 seguits
Mercat de Palafrugell: 111 publicacions, 1.376 seguidors i 603 seguits

Publicacions:
• #VisitPalafrugell: 14.000 publicacions
• #TurismePalafrugell: 19.200 publicacions
• #Palafrugell: 113.000 publicacions
• #CalelladePalafrugell: 120.000 publicacions
• #Calella: 335.000 publicacions
• #Llafranc: 70.300 publicacions
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•
•
•
•
•
•
•

#Tamariu: 55.200 publicacions
#Llofriu: 2.700 publicacions
#florsivioles: 5.100 publicacions
#Florsivioles2020: 47 publicacions + 35
#FlorsiViolesPalafrugell: 318 publicacions
#HavaneresCalella: 592 publicacions
#IPEPPalafrugell: 52 publicacions

D. FLICK’R www.flickr.com/photos/turisme palafrugell
Compte inactiu per la seva falta d’usuaris i d’utilitat. Segueix amb 409 fotografies. Totes
elles poden ser cedides i comentades. És un canal que necessita dedicació i que no és pot
mesurar gaire l’impacta. Els usuaris no la utilitzen pel que ha quedat desfasat.
E. TIK TOK @TurismePalafrugell993
Compte obert a finals de 2020 enfocat a la promoció del destí turístic, amb l’objectiu d’arribar
a la generació Z, que està molt acostumat a saltar-se la publicitat i el qual és molt difícil
d’arribar a través del màrqueting digital. El públic d’aquesta plataforma a 2020, són joves
d’entre 13 i 18 anys (70% dones). El consum principal és el vídeo, amb una mitja de 15
segons en format vertical, consum ràpid, viral i divertit.
Obert a data desembre 2020, compta amb 5 seguidors, 13 seguits i 9 m’agrades.
2 vídeos: un amb 350 visualitzacions i l’altre amb 293
F. PÀGINES WEB DE TURISME.
1. Web: www.visitpalafrugell.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
2020

2019

2018

Visites

162.398

238.737

221.237

Usuaris únics

125.693

180.421

169.129

Pàgines vistes

429.748

600.927

569.973

1,28

2,52

2,58

00:01:42

00:01:44

00:01:52

60,69%

60,08%

58,88%

Pàgines per visita

Temps mitjà

Percentatge rebot
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% visites noves

85,90%

84,70%

85,30%

Observacions:
El descens es considera normal tenint en compte que ha estat un any difícil amb
confinament i restriccions de mobilitat, ha baixat a la meitat l’afluència de turisme i en les
consultes al web.
Les principals entrades de visites han estat:
• L’idioma més consultat és l’ espanyol, seguit del català, el francès i l’anglès.
• Un 65% dels usuaris són dones i un 35% homes.
• La franja d’edat és d’un 8,66% de 18 a 24 anys, 17,41% entre 25-34 anys, 17,40%
de 35 a 44 anys, 22,05% de 45 a 54 anys, 18,56% de 55 a 64 anys i 15,92% més de
65 anys.
• L’interès dels usuaris és majoritàriament viatges, gastronomia, compres, activitats en
família i esports.
• Els usuaris actius de mitjana setmanal és de 1.045 usuaris.
• Un 85,90% són nous usuaris i un 14,10% son visitants de retorn.
• Google ha enviat un 72,80% de les visites i un 17,10% han entrat directament, un 5%
a través de paraules clau al buscador i un 3,10% han entrat a través de les xarxes
socials.
• Les consultes realitzades al buscador han estat: office du tourisme calella de
palafrugell, Calella, Costa Brava, Llafranc, Palafrugell, Calella de Palafrugell, agenda,
animation été, botigues de Palafrugell.
• Des de la xarxa social facebook continua essent la de més influència d’entrada al
web, amb 4.630 entrades (91,75%), seguit d’instagram stories (2,55%), Twitter
(2,44%), Instagram (1,71%), els bloggers (1,12%) i Youtube (0,13%), entre d’altres.
2. Web: www.florsivioles.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
2020

2019

2018

Visites

4.821

11.641

12.467

Usuaris únics

3.403

7.721

8.322

Pàgines vistes

8.690

38.258

46.622

Pàgines per
visita

1,42

3,29

3,74

Temps mitjà

00:01:25

00:02:17

00:02:43
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Percentatge
rebot

68,70%

44,51%

48,22%

% visites noves

83,90%

79,6%

78,9%

Observacions:
• En aquesta edició dins les restriccions de la COVID-19, és va crear una nova web,
concentrada en una sola pàgina amb la informació i els 3 concerts que s’oferien a la
plaça de Can Mario. La resta d’informació va quedar amagada i no s’hi podia accedir.
Per tant, d’aquí s’explica el descens de visites i pàgines.
• Entrades directes un 48,90%, entrades per google un 33,40%, per xarxes socials
9,10%% i pel visitpalafrugell un 14,44%, palafrugell.cat un 8,5%, entre d’altres.
• L’idioma més consultat és l’espanyol, seguit del català.
• De les xarxes socials, un 89,71% ha entrat per facebook (340 sessions al web), un
8,28% per instagram stories (20 sessions), un 2,68% per instagram (10 sessions) i
un 2,37% per twitter (9 sessions).
• Les pàgines més vistes: home, participar al festival, activitats (reaggae per xics,
pavvla, Mazoni).
3. Web: www.havanerescalella.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
2020

2019

2018

Visites

15.637

29.256

28.691

Usuaris únics

13.202

29.035

28.495

Pàgines vistes

35.349

87.461

95.069

2,26

2,36

2,61

Temps mitjà

00:01:07

00:01:21

00:01:34

Percentatge
rebot

53,90%

51,89%

49,11%

% visites noves

89,8%

85,7%

88,1%

Pàgines
visita

per
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Observacions:
El web quasi bé no tenia informació perquè fins el darrer moment no es va decidir anul·lar la
cantada. Les dates amb una gran freqüència de visites van ser un mes abans (deduïm que
el públic consultava si es posaven o no a la venda les entrades) i els dies previs a la
cantada, amb un pic de 1.175 visites al web, el mateix dia de la Cantada.
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades directes des del web un 13,60%, des de Google un 81,90%, des de
visitpalafrugell un 1,80% i des de facebook un 2,60%, entre d’altres.
• Les consultes més buscades han estat Havaneres, cantada Havaneres Calella 2020,
Cd habaneras, Calella, Cantada de habaneras palafrugell 2020.
• Les pàgines més vistes han estat: home en espanyol, home en català, història de la
Cantada, programa de la cantada i venda d’entrades.
• Els idiomes més consultats espanyol, seguit de català, anglès i francès.
4. Web: www.palafrugellplus.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre
2020

2019

2018

Visites

6.234

4.885

4.939

Usuaris únics

5.354

4.868

4.939

Pàgines vistes

10.819

10.193

11.012

Pàgines per visita 1,74

1,77

1,23

Temps mitjà

00:01:25

00:01:29

74,35%

74,48%

92,4%

92,4%

00:01:12

Percentatge rebot 71,75%

% visites noves

92,2%

Observacions:
Les principals entrades de visites han estat:
• Entrades directes des del web un 24,20%, des de Google un 58,3%, des de
visitpalafrugell un 13,90% i des de facebook un 3,60%, entre d’altres.
• L’idioma més visitat és l’espanyol, seguit del francès, el català i l’anglès.
• Els usuaris de les visites, són principalment de: Barcelona, Madrid, Gironès (pel que
fa als espanyols), Ile de France, occitanie, Auvergne-Rhone-Alphes i Nouvelle –
Aquitaine, Provence-Alpes-Cote d'Azur (entre els francesos), Estats Units, Irlanda i
Regne Unit (entre els anglesos).
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•
•

Les xarxes socials que més envien visites són Facebook amb 186 sessions, Twitter
amb 9 i instagram amb 3 sessions.
Les pàgines més vistes: Garoinada (10% de descompte) en català i en francès,
activitats, visita guiada Museu Can Mario, Conjunt Sant Sebastià en francès, Jardí
botànic en castellà i en francès, rutes a peu Josep Pla en català i Museu del Suro.

5. Web: www.weddingpalafrugell.cat
Franja: 1 de gener a 31 de desembre

2020

2019

2018

Visites

3.118

3.323

2.563

Usuaris únics

2.772

3.312

2.566

Pàgines vistes

5.118

7.614

22.783

Pàgines per visita 1,64

5,36
1,77

Temps mitjà

Percentatge rebot

% visites noves

00:00:44

00:01:03

00:02:20

84,09%

75,70%

52,27%

92,70%

90,1%

87,6%

Observacions:
• El perfil del visitant és 54,15% d’homes i 45,85% de dones. D’aquests encapçala la
llista usuaris de 25 a 34 anys (un 33,50%), de 18 a 24 anys (27,50%), de 35 a 44
anys (un 15,50%) seguit de 45 a 54% (un 12,50%).
• L’idioma més visitat és l’espanyol i català (Barcelona, Madrid, Girona), seguit de
l’anglès (Estats Units), francès, i l’anglès provinent de Canadà i Regne Unit. Ha
augmentat el públic provinent de Canadà, Xina i Japó.
• Les principals entrades de visites han estat directes des del web 78,21%, des de
Google 14,74%, des de visitpalafrugell 6,5% i des de facebook 1 %.
• Les paraules claus de recerca al web han estat: Casar-se a la platja, coiffeur
Palafrugell, el convit wedding, estetica Palafrugell, Joieria, llaminadures...
• Les pàgines més vistes: Home, Cerimonia, porquoi Palafrugell, ceremony, El convit,
cerimonia/procediment-legal/casament-a-la-platja, Casament a la platja, decoració,
organització, animació.
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G. ALTRES CANALS.
Altres xarxes socials que es gestionen des de l’IPEP són:
•
•
•
•

Youtube, per tal de penjar vídeos promocionals del municipi. 142 suscriptors. 30
vídeos.
Netvibes, per tenir un recull de totes les noticies que vinculen al municipi o als
esdeveniments que organitzem.
Hootsuite, per tenir recollides en una sola pàgina, les activitats de totes les xarxes
socials que tenim i poder fer un seguiment del que publiquen les persones que
seguim.
Tik Tok, per adaptar-nos a les noves tendències i arribar al públic de la generació Z.

10. ALTRES SUPORTS PROMOCIONALS.
A. PANTALLES
Les dues pantalles lluminoses a l’entrada del poble (entrada sud - Pineda Gèlia i entrada
nord - La Fanga) han estat en funcionament (amb excepció de dies puntuals deguts a
problemes tècnics).
El funcionament ha estat, com cada any, seguint el protocol d’actuació per potenciar les
accions turístiques i culturals del municipi i aconseguir mantenir la població informada en tot
moment de les accions puntuals destacades. Aquest any 2020 s’han publicitat poc més
d’una setantena d’imatges informatives, entre les quals hi apareix informació en relació al
COVID-19, concerts, exposicions, mercats, campanyes gastronòmiques, activitats puntuals i
altres.
PANTALLES ELECTRÒNIQUES
Coronavirus

14

Concerts

6

Gastronomia

2

Activitats culturals, arts escèniques i puntuals

22

Accions comercials i mercats

12

Jornades formatives

7

Altres

10

TOTAL

73

B. PLAFONS 2X1
Han estat operatius set plafons de 2 metres d’amplada per 1 metre d’alçada situats en els
següents punts:
•
•

Principi de l’Avinguda del Mar (autovia Calella-Llafranc).
Encreuament del carrer Chopitea de Calella.
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•
•
•
•

Rotonda de la pl. Floreal (davant de l’escola Carrilet).
Entrada a peu (davant i darrera) de l’aparcament del Casal.
Entrada i sortida en cotxe de l’aparcament del Casal (c. d’Anselm Clavé).
Carretera C-31(rotonda Vins i Licors Grau) a l’entrada de Palafrugell.

Les accions promocionades al llarg d’aquest 2020 han estat:
•
•
•
•
•
•
•

Garoinada
Palafrugell+
App platges obertes
Flors & Violes
Horaris i preus aparcament del Casal
Julivia Bus
Festival de Jazz de la Costa Brava

•
•
•
•
•
•
•
•

Biennal fotografia Xavier Miserachs
Es Niu
Mercat diari
Rodolins Mercat
Quins motius tens per tornar???
30 experiències per viure en família
Foment Consum Comerç Local
Nadal a Palafrugell

C. MUPIS
Són suports lluminosos per publicitar accions d’interès per a el municipi.
Les mides del suport publicitari són: 120 cm x180 cm i estan situats a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MU-007
MU-011
MU-013
MU-015
MU-016 (2)
MU-020
MU-021
MU-025
MU-301
MU-302
MU-304
MU-306
MU-307
MU-309
ES-0003

pl. del Sol (al costat de la gasolinera BP)
av. de Pompeu Fabra (prop semàfor Tamariu)
av. de la Generalitat (davant Pla de Barris)
pl. d’en Camp d’en Prats
c. de Barris i Buixó (davant Mecacentre).
rotonda entrada Calella
autovia Calella
c. de la Metal·lúrgia – C31 (rotonda Vins i Licors Grau)
pl. 11 de setembre (marquesina bus)
pl. d’Europa (marquesina bus)
pl. Dr. Trueta (marquesina bus Calella-Llafranc)
c. de Mestre Sagrera (marquesina bus La Punxa)
pedania Llofriu (marquesina bus)
av. del Mar (càmping La Siesta)
c. carrilet – av. d’Espanya (davant col·legi Carrilet)

Les accions promocionades al llarg d’aquest any 2020 han estat:
•
•

Palafrugell+
Ruta Josep Pla (genèric)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Josep Pla (genèric)
Ràdio Palafrugell (genèric)
La Garoinada
Flors i Violes
Julívia Bus
Festival de Jazz de la Costa Brava
Biennal Fotografia Xavier Miserachs
Es Niu
Mercat
Rodolins mercat
Quins motius tens per tornar???
30 experiències per viure en família
Foment Comerç Consum Local
Nadal a Palafrugell

D. PLAFONS DE SENYALITZACIÓ
Enguany s’ha deixat la mateixa informació (actualitzada el 2018) als plafons de les platges.
En aquests plafons hi trobem els llocs d’interès, llistat d’allotjaments, restaurants.... El total
d’aquests plafons situats a les platges són: 6 plafons a Calella, 3 plafons a Llafranc i 5
plafons a Tamariu.

11. EDICIÓ DE MATERIAL TURÍSTIC.

CONCEPTE
La Garoinada

QUANTITATS
400 cartells
8.000 díptics
2.200 receptaris
1.000 postals idiomes (500C/GB i 500F/E)
5.000 butlletes pel sorteig
4 panells 2x1
6 mupis

Cursos Formatius SOMI, Empresa i
Emprenedoria

1175 diptics
140 cartells

Jornada Oportunitats Laborals

3.000 fliers
100 cartells

Flors i Violes

41 cartells indicatius
2 plafons indicatius
50 samarretes
4 panells 2x1
4 mupis
18 mascaretes

Julivia Bus

34 talonaris bus
170 cartells
18 vinils parades bus
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4 panells 2x1
3 mupis

Es Niu

150 cartells
850 postals idiomes (425C/GB i 425F/E)
250 tiquets Museu Suro
250 tiquets Fundació Josep Pla
3 panells 2x1
5 mupis

Campanya foment comerç local

378 cartells
3 panell 2x1
4 mupis

30 Experiències per viure en familia

Guia 2020

12.000 unitats (3.000u de cada idioma C,
E, FR i GB)
3.000 unitats

Full de restaurants/serveis 2020

No es va editar degut a la COVID-19

Plànol del municipi 2020

No es va editar degut a la COVID-19 –
existències del 2019

Descobrir 2020

No es va editar degut a la COVID-19 –
existències del 2019
No es va editar degut a la COVID-19 –
existències del 2018

Cales i camins 2020

• Ingressos procedents de la edició de material:
CONCEPTE

IMPORT
Condonat el pagament
degut a la COVID-19

Material publicitari Guia 2020
TOTAL

0,00€

12. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DELS ESDEVENIMENTS.

CONCEPTE

MITJÀ

La Garoinada

Rac 1 (falques cadena i Girona)
Revista Baix Empordà
Rd. Flaixbac
Rd. France Blue Perpignan, Montpelier i
Toulouse
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Facebook / Mail chimp
Twitter
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga
Sortejos:
• RAC1, 10 àpats x 2pax + 2 estades
• Toulouse, 8 packs premium + 1 pack cap
de setmana
Cursos Formatius Tallers SOMI i
Empresa

Facebook
Twitter
Mailchimp
Formació en Xarxa (Diputació)
Web Catalunya Empren
Web Diputació de Girona
Web Palafrugell és... formació
Ràdio Palafrugell
Mailing base dades SOMI
Mailing base dades Espai Empresa i
Emprenedoria
Web IPEP

Formació Sector Hostaleria i
Comerç

Facebook
Twitter
Formació en Xarxa (Diputació)
Web Palafrugell és... formació
Mailing base dades SOMI

Jornada Oportunitats Laborals

Ràdio Palafrugell
Can Bech
Facebook
Twitter
Instagram
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga

Flors i Violes

Diari de Girona
El Punt Avui
Facebook
Twitter
Instagram
Butlletí IPEP
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga

Julivia Bus

Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga
Temps d’Estiu
El Nou
Rac 1 (falques Girona)
Costa Brava TV
Ràdio Palafrugell
Rv. Del Baix Empordà
Rv. Palafrugell
Mail Chimp
Facebook
Twitter
Sortejos: No s’han pogut realitzar degut a la

Es Niu
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COVID-19
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga
Campanya Palafrugell Comerç.
Units amb el comerç

Ràdio Palafrugell
Diari de Girona
El Punt Avui
El Nou
Revista Baix Empordà
TV Costa Brava
Facebook
Twitter
Instagram
Web Palafrugell.cat
Mailing BBDD Comerç i IPEP
Butlletí IPEP
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga

Campanya foment comerç local
Sense ells ni elles no hi ha
comerç. Sense tu, tampoc!

Ràdio Capital
Ràdio Palafrugell
Diari de Girona
El Punt Avui
El Nou
Revista Baix Empordà
Revista de Palafrugell
El Gerió
Diari Ara
TV Costa Brava
Facebook
Twitter
Instagram
Butlletí IPEP
Pantalles lluminoses Pineda Gèlia i La Fanga

13. PLA DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTÍ DEL BAIX
EMPORDÀ (SICTED).

El 16 de setembre l’Oficina de Turisme de la Pineda
Gèlia, va passar l’avaluació per a la renovació del
distintiu de Compromís de Qualitat Turística. Aquesta
distinció és anualment avaluada i renova el seu
compromís per mitjà del compliment d’un conjunt de bones pràctiques que afecten, entre
d’altres, a la gestió de persones, l’atenció i tracte amb el client, la comunicació dels serveis,
la venda de productes, la relació amb proveïdors, el manteniment de les instal·lacions o la
gestió mediambiental sostenible.
Des de l’any 2004, el Consell Comarcal del Baix Empordà està treballant en la implantació
del Pla de Qualitat Turística en Destinació, un sistema de gestió que garanteix el compliment
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d’uns estàndards bàsics de qualitat en els serveis turístics que es presten i en els recursos
de què gaudeix el visitant a la comarca. Aquest pla de qualitat es basa en el Sistema
Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED), promogut per la Secretaría de
Estado de Turismo i la Federación Española de Municipios y Provincias.
Actualment, s’implanta en 189 destinacions de l’Estat Espanyol amb més de 8.800
empreses adherides i/o distingides. L’objectiu és aconseguir que Palafrugell i el Baix
Empordà continuïn essent una destinació de qualitat reconeguda.

L’Estartit, 22 de juliol de 2020, entrega de diplomes SICTED.
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6. ESDEVENIMENTS

1. LA GAROINADA 2020.
La campanya va començar, a petició dels
participants, una setmana més tard, el 17 de gener
de 2020.
El dia abans, dijous, 16 de gener és va celebrar la
presentació a l’Hotel Llafranc, com cada any. La
presentació va ser tot un èxit, amb over booking
d’assistents, que va omplir la sala i va deixar-ne
força a fora. Fins i tot un periodista de francès, va
venir expressament de Perpinyà a fer un reportatge
de la campanya.
Tot apuntava a que seria una campanya potent, però
el 20 de gener va tenir lloc el primer dia del temporal
“Glòria” que va arrasar tota la costa durant més de 4
intensos dies i que va fer tancar els passeigs de mar,
establiments i així mateix, va acabar amb les
garoines que hi havia.

Fet que va ocasionar els següents desperfectes:
-

Durant setmanes no hi havia bona pesca de garoines
Les garoines que hi havia eren buides i per cada ració de restaurant havien d’obrir
moltes més garoines per poder oferir una ració totalment plenes.
Pèrdues econòmiques en els restaurants i allotjaments per reducció de reserves i
gastar més garoines de les habituals.
Canvi de ruta del Rafael, doncs el port de Llafranc va quedar ple de sorra i no és
podia accedir amb el vaixell de cap manera, per tant és va modificar la ruta i es va
decidir sortir des de Palamós.

Després d’unes setmanes de nervis i incertesa, finalment semblava que la campanya
tornava a arrancar amb normalitat i amb expectatives d’èxit.
Les reserves es començaven a fer amb normalitat i les campanyes a les xarxes socials
estaven en ple rendiment amb unes estadístiques molt positives.
Però quan semblava que acabaria amb bons resultats, van començar a arribar noticies del
virus COVID-19, conegut com corona virus. Per recomanacions del Departament de Salut,
s’activava un estat d’alarma a tot l’estat que obligava a confinar-se a casa i en conseqüència
obligava a tancar establiments de tot tipus excepte de primera necessitat i a restringir el
transit.

136

Fet determinant a veure’ns obligats a acabar amb la campanya gastronòmica i anul·lar totes
les reserves fetes.
Des de l’organització és va decidir cancel·lar tot, inclòs difusió, comunicació i promocions, i
en conseqüència, com un gest de solidaritat i empatia, retornar els rebuts pagats per
participar a la campanya.
A. Menú Garoinada.
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de garoines, l’opció de triar entre 2 segons plats:
calamars farcits o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, postres de xocolata i el vi
dels Cellers Espelt. El preu del menú està entre els 37€ i 45€, depenent de l‘establiment.
B. Fórmules Garoinada.
Fa sis anys que es van fraccionar els paquets en diferents fórmules. El paquet Prèmium i el
de sortida + garoinada va tornar a oferir sortida en vaixell cada cap de setmana. Els preus
dels paquets han incrementat molt lleugerament (3 € per persona).

Fórmula Cap de Setmana PREMIUM:
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + excursió vaixell d’època + entrades instal·lacions
culturals + obsequi + val de descompte Vins i Licors Grau
Preu per persona 118€* (IVA inclòs)

Fórmula Cap de Setmana:
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals + val de descompte
Vins i Licors Grau
Preu per persona 88€* (IVA inclòs)

Fórmula Entre Setmana:
De les nits de diumenge a dijous.
Hotel amb l’esmorzar + menú Garoinada + entrades instal·lacions culturals + val de descompte
Vins i Licors Grau
Preu per persona 79€* (IVA inclòs)

Fórmula GAROINADA + sortida en vaixell:
Menú Garoinada + excursió vaixell d’època
Preu per persona 67€* (IVA inclòs)

* Consulteu la possibilitat de nits extres, estades amb nens i en habitacions individuals. Consulteu preus
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per Hotel El Far. Oferta limitada a la disponibilitat dels hotels i del 17 de gener al 31 de març de 2020. La
sortida en vaixell o la ruta de senderisme, es poden veure modificades segons les condicions
meteorològiques. Reserves amb 48 hores d’antelació. No es podrà canviar la sortida (vaixell o
senderisme) un cop confirmada la reserva.

El paquet s’ha comercialitzat a través de Costa Brava Verd Hotels i els paquets que no
incloïen hotel també s’han pogut reservar des de l’oficina de turisme de la pineda Gèlia ja
que vam detectar que des de la central de reserves aquesta opció quedava molt amagada i
costava arribar-hi. Casa Peya ha gestionat els seus propis paquets ja que no és membre de
Costa Brava Verd Hotels. En general els resultats dels paquets han estat satisfactoris.
C. Paquets venuts de Garoinada i menús:

PAQUETS

MENÚS + RACIONS

2020

2019

2018

2017

187

392

268

247

8.325,5

5.485,5

6.601

(+80 anul·lats)

3.916,5

D. Promoció Garoinada.
• Ràdios sud de França
13/12/19: Entrevista enregistrada amb Pascal Wijsbroek de France Bleu Occitaine per
explicar en què consisteix la garoinada i què hi ha per fer a Palafrugell durant la temporada
que dura la campanya. L’entrevista es retransmet els dies 6 i 20 de gener de 2020, per
donar més força a la promoció la setmana que se sorteja el premi Fórmula Cap de setmana
Premium.
France Bleu
Nom programa Horari
Dates
Cost
Occitaine
Programa
Au-dessus de Dll-dv
1) setmana 6 gener 4 packs
la
sorteig
mêlée
11.00 – 12.00 h 2) setmana 20 gener premium
(2 x 2 pax) =
472€
Programa
Le coup de coeur Dll-dv
Del 6 al 31 de gener, 10
7.13 – 8.39 h
esponsoritzat
citacions per setmana x
577,50 €
4 setmanes
Total = 40

07/02/2020: Entrevista en directe a les 11.50h a France Bleu Hérault per explicar a la
guanyadora del concurs en què consisteix el premi del cap de setmana premium Garoinada
que regalem.
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France
Hérault

Nom
programa
Le Grand
Programa
défi
sorteig
des filles

Horari

Dates

Cost

1) setmana 28 gener
4 packs premium
11.00 – 12.00 2)
h setmana 4 febrer
(2 x 2 pax) = 472€

Dll-dv
Del 6 al 31 de gener, 25
8.43, 16.54 i
Vos sorties
citacions per setmana x
Programa
17.54 h
4
1.090,50€
Immanquables
Dbt-dge 7.52,
esponsoritzat
setmanes
8.52, 9.52,
Total = 100
10.52 i 11.52 h

15/01/2020: entrevista en directe a les 10.45 h dins el programa Le Jackpot en el qual se
sorteja un cap de setmana Garoianda entre els seus oients que participen a un concurs.
L’entrevista es difon diumenge 19/01/20 a les 12.00 h per Franc Bleu Roussillon.
France Bleu
Nom programa Horari
Dates
Roussillon
Programa
Le Jackpot
Dll-dv
Setmana
sorteig
11.00 – 12.00 h gener

Cost
del

21

1depack cap de
set x 2 pax =
170€

• Promoció a Catalunya.
RAC1:
Àpat

02/02/2020

Via Lliure

Àpat

03/02/2020

Islàndia

Àpat

05/02/2020

Islàndia

Àpat

07/02/2020

El món a RAC1

Estada

07/02/2020

Tot és possible

Àpat

15/02/2020

Via Lliure

Àpat

17/02/2020

Islàndia

Àpat

19/02/2020

Islàndia

Estada

21/02/2020

Tot és possible

Àpat

22/02/2020

Via Lliure

• Revista de Palafrugell:
S`havia de sortejar 1 àpat per a dues persones, però finalment no és va fer.
•
-

Publicitat nacional:
40 falques desconnexió Girona + 10 en cadena a RAC1
Una pàgina a la Revista del Baix Empordà
33 falques en cadena a Flaixbac
Pàgina al Nou Palafrugell
Revista de Palafrugell
Pàgina a Revista Catalunya
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• Mail ing:
Hem tramès informació a través de Newslee a 5.732 contactes. Correu de turisme a
allotjaments, restauració i oficines de turisme. Newsletter IPEP a 1.300 contactes
• Altres suports:
- Plafons entrades del municipi
- Pantalles electròniques
- MUPIS
• Web garoinada.cat
De l’1 de desembre a l’1 d’abril

Visites
Usuaris únics
Entrades
Temps mitjà
Percentatge rebot
% visites noves

2020
22.957
17.568
12.466
00:02:03
60,60%
52,33%

2019
23.468
17.854
12.387
00:01:58
55,73%
50,40%

• Xarxes socials:
www.lagaroinada.cat
S’ha renovat la pàgina web, amb informació més clara, entenedora, fàcil d’accedir tant per
descarregar el material (cartell i díptic), com per reservar. La renovació de la pàgina s’ha fet
en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès)
Seguiment de la campanya a Facebook, Instagram i Twitter.
GAROINADA 2020
• Publicacions a XXSS:
Del 6 de desembre al 8 de març
FACEBOOK Turisme.Palafrugell
Publicacions total
Promocions (valoració a part)
Vídeos
Compartir total
Interacció publicacions
Abast publicacions

21 català + 7 en idiomes
1
3
207
6.530
101.757

TWITTER @ipeppalafrugell
Publicacions total
Retuits total
Interaccions publicacions
Abast publicacions

16
23
225
10.008
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INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Publicacions total
Likes total
Promocions (valoració a part)
Abast publicacions
Impressions publicacions
Total history (17)

5
2.370
1
62.538
110.483

• Valoració promocions a XXSS
A les xarxes socials facebook i instagram s’han realitzat accions promocionals de
pagament (a través del compte de Grafic Art Studio):
PROMOCIÓ FACEBOOK
Abast promoció:
Clics a l’enllaç (www.garoinada.cat):
Reaccions totals:
Reproduccions de vídeo:
Compartits:
Comentaris:
-

-

51.173 usuaris
529
2.004
36.684
63 vegades
12

Dates: Del 30 de gener al 15 de març.
Import: 43,91€
Territori: Catalunya i Francia (Carcasona, Montpellier, Perpiñán LanguedocRoussillon; Foix-Sur-Ariège, Midi-Pyrenees, France Midi-Pyrénées) (tots ells amb un
entorn de 50km).
Public objectiu: 40,6 % dones – 59,4 % homes, de 18 a 65+ anys.
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PROMOCIÓ INSTAGRAM
Abast promoció:
Clics a enllaç (garoinada.cat):
Impressions totals:
Comentaris:

-

-

43.013 usuaris
99
88.143
2

Dates: Del 8 de febrer al 15 de març .
Import: 30€
Territori: Catalunya i Francia (Carcasona, Montpellier, Perpiñán LanguedocRoussillon; Foix-Sur-Ariège, Midi-Pyrenees, France Midi-Pyrénées) (tots ells amb un
entorn de 50km).
Public objectiu: 53 % dones - 47 % homes, de 18 a 65 o + anys.
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ABAST TOTAL DE LES PROMOCIONS PAGAMENT
2019
Abast promoció:
Clics a enllaç (garoinada.cat):
Impressions totals:
Despesa:

43.013
99
96.688
80,00 €

2020
87.185
1.609
172.353
73,91 €

2. FLORS i VIOLES.
A. Home Edition
Tot i que el festival Flors i Violes 2020,
degut a la COVID-19 es va ajornar al 26 de
setembre, es va decidir oferir un tastet de la
programació l’1 de maig de forma virtual a
través de l’instagram Live, coincidint amb la
data en què s’havia de celebrar
originàriament.
Sota el nom de “Flors i Violes Home Edition”
es va celebrar un resum del que hauria
d’haver estat el festival si la pandèmia ho
hagués permès. A través d’Instagram Live
del perfil Flors i Voles, en directe i presentat
per Pau Murner, conegut com el “pregoner
del Flors i Violes”, es van fer connexions,
concerts en directe i entrevistes amb els
diferents grups i artistes que haurien
participat a l’edició d’enguany.
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El tastet va començar a les 12.00 h i fins les 14.00 h amb un homenatge al popular “Off Flors
i Violes – Vermut Electrònic” de la mà de Birres Braves Trail Team, amb diferents dj’s del
municipi (Ruben Hit, Boit Dj i Tawi DJ). Desprès d’aquest animat aperitiu (seguit per 200
pax), de les 18.00 h i fins passades les 21.00 h, va arribar la programació més esperada i
seguida: 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.

El resultat d’aquest tastet virtual del festival ha estat molt positiu, amb un seguiment
constant que va arribar a 130 persones alhora i un total de quasi 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 (pic de connexions al moment)
Per altre banda, és va proposar decorar balcons, terrasses, espais i enviar les fotografies
etiquetant i mencionant les xarxes del festival. S’han rebut 25 fotografies.
B. El Festival
El 26 de setembre es va celebrar, posposat per la COVID-19, l’11a edició del Flors i Violes
2020.
Va ser totalment diferent al format original, ja que el projecte es va adaptar a les mesures
sanitàries marcades pels organismes superiors encarregats del control de la pandèmia en
aquell moment.
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Tota l’activitat del Flors i Violes es va concentrar a la plaça de Can Mario, una de les places
amb més capacitat del municipi i la qual es podia adaptar fàcilment a les mesures de
seguretat que s’havien de tenir en compte a l’hora d’organitzar el festival.
El programa consistia en un sol dia de concerts, dividit en 3 franges horàries i diferents
públics:
• Migdia: Pavvla i Joan Colomo, públic jove.
• Tarda: Reggae per Xics, públic familiar.
• Nit: Mazoni i Ramon Mirabet, públic adult.
El recinte es va limitar i cloure amb tanques d’obra i es van fer diversos espais amb taules i
cadires organitzats en grups de 2, 3 i 4 persones, per gaudir d’una manera més distesa dels
concerts. La capacitat màxima, tenint en compte les mesures de seguretat, era d’unes 450
persones. També hi havia servei de bar a les taules responsabilitat de l’associació juvenil de
Birres Braves.
Per tal de complementar l’experiència musical, es va transformar l’espai de la Plaça de Can
Mario, amb llums i elements decoratius, a càrrec de l’artista Juli Sanjuan i la Clau Events &
Weddings, a més d’espectacles de llum i dj, tot per sorprendre i mantenir l’essència del Flors
i Violes.
L’entrada als concerts era gratuïta, però calia reservar prèviament, a través del web
www.florsivioles.cat , la franja horària de concerts a la que es volia assistir.
Tot i ser un format totalment diferent al que s’està acostumat a celebrar, la valoració final
d’aquesta edició COVID-19 va ser molt positiva gràcies a l’èxit d’assistència i participació
assolit.
En el moment d’activar la reserva d’entrades on-line, els concerts de Reggae per Xics i de
Mazoni amb Ramon Mirabet es van exhaurir en només 3 dies. El concert de Pavvla i Joan
Colomo es van exhaurir el mateix dia amb gent de pas que no tenia reserva.
L’únic inconvenient del festival va se la pluja a última hora de la nit, provocant la suspensió
del concert de Ramon Mirabet. Tot i així, el públic va poder gaudir de l’actuació de Mazoni i
una improvisada cançó conjunta amb Ramon Mirabet. Aquest concert també es va poder
gaudir per streaming a través del portal palafrugell.cat.
L’objectiu del Flors i Violes 2020 era poder mantenir l’esperit del festival i donar un dia de
treva als habitants i visitants de Palafrugell per gaudir de la cultura amb seguretat. Una
aposta ferma per aquest sector trencant la dinàmica negativa dels darrers mesos. El gran
repte, oferir una programació atractiva i adaptada a les mesures de seguretat amb l’objectiu
de fomentar la cultura segura a tots els assistents, es va complir amb escreixos.

3. SOPARS CANTATS.
El sector de l’hostaleria és un dels més afectats i que més està patint la crisi sanitària de la
COVID-19.
Conseqüència plausible d’aquesta epidèmia ha estat la suspensió de la campanya Sopars
Cantats, que coincidia en temps amb el confinament decretat per les autoritats sanitàries el
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mes de març i que va perdurar fins a finals del juny de 2020, amb diverses fases de
desescalada que no permetien donar continuïtat a la campanya.
Malgrat tenir tot el material gràfic preparat per a la seva impressió i, per part dels
restauradors que havien de participar (un total de 9 restaurants), dates i concerts aparaulats,
no es va poder dur a terme.
No obstant, i si les mesures dictades per les autoritats en matèria de protecció de la salut
per la COVID-19 ho permeten, el 2021 es reprendrà la campanya amb el mateix format,
sempre que sigui compatible amb la situació del moment.

4. 53ª CANTADA D’HAVANERES DE CALELLA DE PALAFRUGELL.
La decisió de suspendre la programació d’aquest any es degué a la incertesa generada pel
COVID-19, i per primera vegada en 54 anys no es va poder mantenir aquesta tradició que
s’hagués celebrat la nit del 4 de juliol a l’escenari de la platja del Port Bo.
Després de l’ anunci del pla de desescalada del govern espanyol i de la seva falta de
concreció sobre els aforaments i organització d’aquest tipus d’espectacles, amb el futur
incert que això suposava per a la possible realització de concerts i festivals a mig termini,
l’Ajuntament de Palafrugell es va veure abocat a prendre aquesta difícil decisió.
Tenint en compte el que suposa la Cantada d’Havaneres a nivell del país pel que fa a
cultura popular, i sent un referent al calendari estiuenc com a tret de sortida de la temporada
turística a Catalunya, es va treballar amb Televisió de Catalunya per tal de poder mantenir
aquest esperit durant el primer dissabte del mes de juliol. Evidentment, la retransmissió de la
Cantada no es va fer, però hi va haver el compromís de tractar, en algun dels programes
habituals dels dissabtes, la tradició de les Havaneres i el que suposen pel turisme i la cultura
del país.
Aquest compromís per part de Televisió de Catalunya es va traduir en dedicar part del
programa Preguntes Freqüents (líder en la franja horària dels dissabtes nit) a la Cantada. El
programa va començar amb un reportatge de gairebé 10 minuts rodat prèviament a Calella
on es feia referència a la Cantada i a Calella. En aquest reportatge hi va participar el grup
Port Bo des de Ca la Raquel.
Durant el programa van actuar al plató el grup d’havaneres Havàname. I al final van emetre
un vídeo de com es va rodar el reportatge a Calella.
Des de l’IPEP ens vam fer càrrec de l’allotjament a Calella de l’equip de rodatge.
La nova edició de la Cantada serà el 3 de juliol 2021 i ja es comença a treballar en el
repertori i la participació dels grups. L’objectiu principal és tornar amb més força que mai i,
com marca la tradició, donar sentit a l’inici de la temporada d’estiu a la Costa Brava.

146

5. CANTADA D’HAVANERES DE TAMARIU.
La decisió de suspendre la programació d’aquest any es degué a la incertesa generada per
la Covid-19. Per primera vegada en 25 anys no es va poder celebrar la tradicional cantada
d’havaneres a les 7.00 h de la tarda a la platja de Tamariu. Acompanyada d’un cremat i d’un
petit mercat d’artesania.
Però tot i així el 2021 celebrarem la 25 +1 Cantada amb més força que mai.

6. OFF JAZZ FESTIVAL – FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.
Fins a última hora és va voler tirar endavant amb el 15é OFF JAZZ FESTIVAL, però,
aquesta incertesa provocada per la COVID-19 feia molt difícil assegurar la mesures
establertes, per aquest motiu no va se possible portar a terme els concerts.

7. JORNADES GASTRONÒMIQUES: ES NIU.

Del 9 d’octubre a l’11 de novembre de 2020, va tenir lloc
la campanya gastronòmica Es Niu. Cinc restaurants del
municipi oferien la possibilitat de degustar un dels plats
més emblemàtics de la cuina local, aquest any han
estat: L’Arc, La Xicra, Pa i Raïm, Casamar i l’Es Portió.
El menú de la campanya constava d’un vermut amb tres
tapetes, l’Es Niu, postres amb iogurt, vi, aigua i cafè,
amb preus que oscil·laven entre els 38 i 55 euros
segons l’establiment. Els entrants són els mateixos de fa
tres anys, però és una fórmula que dóna llibertat als
restaurants.
Pel que fa al vi, no s’ha pactat un vi en concret amb els
restaurants, Vins i Licors Grau ens ha passat un llistat i
cada restaurant ha triat el que més li ha convingut dels
cellers Espelt.

Degut a les noves restriccions del govern per contenir l'increment de contagis del COVID19, 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, per tant, l’Es Niu quedava aturat, llevat dels establiments que podien oferir l’Es Niu
per emportar, que en aquest cas, només n’hi havia dos (rest. L’Arc i rest. Es Portió).
Amb les restriccions i pendents de l’evolució, es va valorar la possibilitat de proposar
continuar amb la campanya al novembre, doncs l’Es Niu és un plat consistent que
acompanya molt amb els dies de fred, pel que perfectament pot oferir-se durant aquest mes.
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Però aquesta proposta, 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 11 menús per emportar
Per imatge gràfica s’ha fet servir la mateixa del 2019 (Anna Grimal) canviant el color de fons.
La Fundació Josep Pla i el Museu del Suro van continuar oferint entrada gratuïta a les
exposicions i entrada a exposició i una visita guiada els dissabtes, respectivament. 250
tiquets que els restauradors regalaven als clients amb el menú.

2020

2019

2018

Nº RESTAURANTS

5*

9

10

MENÚS

94*

306

298

*Menys restaurants per les restriccions i 94 menús només en 1 setmana d’obertura.
•

Repercussió a Xarxes Socials:

FACEBOOK Turisme.Palafrugell
Publicacions de finals de setembre al 14 d’octubre quan van tancar per restriccions
Publicacions total
Vídeos
Reproducció total dels vídeos
Compartir
Interaccions
ABAST PUBLICACIONS

5
1
446
7
284
6.125

TWITTER @ipeppalafrugell
Publicacions total
Interaccions
Retuits
Likes
ABAST PUBLICACIONS

3
109
15
14
2.917
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INSTAGRAM #TurismePalafrugell
Publicacions total
Likes
Impressions
ABAST PUBLICACIONS

3
801
16.387
15.424

8. NADAL A PALAFRUGELL.
Degut a la pandèmia de la Covid-19, enguany no s’ha pogut organitzar la 16a edició de
la Pista de Gel.
Malgrat això i la cancel·lació d’altres activitats habituals del Nadal (encesa de
l’enllumenat, Quina del Centre Fraternal,...), s’ha treballat en una campanya nadalenca
diferent a la d’altres anys. Poder garantir les mesures sanitàries de seguretat i
mantenir l’esperit nadalenc sense incrementar el risc de contagi han estat les prioritats.
Com cada any, els carrers s’han il·luminat especialment aquestes dates; s’ha instal·lat
un avet de Nadal artificial de sis metres al centre de Plaça Nova (decorat amb llumetes,
boles i garlandes) i s’ha instal·lat fil musical als carrers del centre durant l’horari
comercial.
La campanya de Nadal organitzada per l’associació de comerciants de Palafrugell
Oohx!gen, centrada en la ruleta de premis ja coneguda i una gimcana infantil, ha tingut
el recolzament de l’IPEP amb una col·laboració econòmica per a la ruleta i aportant el
premi de la gimcana..
Paral·lelament, l’IPEP ha fet una campanya de comunicació per incentivar les compres
als establiments locals, especialment en aquest any tan difícil, i conscienciar de la
importància del consum al municipi, fomentant l’economia circular. Ref. Punt 0.
Mesures per pal·liar els efectes de la covid-19, pàg. 39.

9. CAP D’ ANY A PALAFRUGELL.
Després de quatre anys impulsant una campanya de comunicació per promoure que la nit
de cap d’any els vilatans la passin als locals de nit de Palafrugell, degut a la pandèmia i a les
restriccions imposades per pal·liar-la, enguany no es pot repetir aquesta campanya.
Esperem poder reprendre-la l’any vinent per donar més suport que mai als locals de nit del
municipi que porten mesos sense poder obrir les seves portes.
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10. COL·LABORACIONS AMB ALTRES ACTES.
•

Euro Làser Màsters Cup:

Calella acull des de 2006 aquesta regata de ressò europeu
que compta amb els millors regatistes de Làser en la
categoria Màsters d’arreu d’Europa (navegants majors de
35 anys).
Aquest any s’hagués celebrat el XIV Trofeu Calella de
Palafrugell Memorial Pitus Jiménez del 23 al 26 d’abril. Es
va signar el conveni però per motiu de la COVID-19 es
va revocar .

•

Festes de Primavera:

Les Festes de Primavera haguessin arribat a la 57a edició, però, degut a la COVID-19 no
és van poder realitzar.

•

Festival d’Estiu JJMM:
El Festival d’estiu organitzat per Joventuts Musicals
de Palafrugell no es va poder realitzar degut a la
COVID-19.

•

Festival Jardins de Cap Roig:
El Festival Jardins de Cap Roig de Calella de
Palafrugell que té lloc durant els mesos de juliol i
agost, no és va poder realitzar degut a la COVID19.
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•

Costa Brava Line Dance Festival:

Aquest festival té els seus inicis el 2001, aquest
any s’hagués organitzat el 20è , però, degut a la
COVID-19 no és va poder realitzar.

•

Radikal Marbrava:

El diumenge 11 d’octubre de 2020 hagués
tingut lloc la 12a Radikal Ocean 52 1.5, la 11a
Radikal Ocean 52 7.0 i la 3a Radikal Ocean 52
3.5. Travessia d’aigües obertes entre els nuclis
costaners de Calella de Palafrugell – Illes Formigues - Llafranc organitzada pel Club Natació
Radikal Swim, però, per motiu de la COVID-19, no es va poder realitzar.
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7. OFICINES DE TURISME (OT)

Degut a la pandèmia mundial provocada per la COVID-19, les oficines de turisme del
municipi (Palafrugell, Calella, Llafranc, TMP i Tamariu) han sofert una baixa molt important
de visites en comparació als anys anteriors, sobretot estrangeres.
Les restriccions establertes per Setmana Santa van obligar a obrir-les a mitjans juny fins a
principi d’octubre.
Les dades reflectides són el nombre de visitants que han fet la consulta durant aquest any.
No obstant això, aquestes dades representarien una part dels turistes i visitants que rep el
nostre municipi anualment, donat que no tots passen per les OT.
20.295 persones van visitar el 2020 les diferents OT del municipi. 18.170 entre els mesos de
juny i setembre, 19.408 visitants menys en el mateix període de l’any anterior. L’oficina de
Calella és la que ha rebut més visitants entre el període juny a setembre. L’oficina de la
Pineda Gèlia és on les visites solen ser més extenses i les consultes tenen una durada més
llarga (una mitja de 10 – 15 min per visitant). A les platges, les consultes són més concretes,
principalment sobre activitats i esdeveniments que es realitzin en aquell moment i sobre
senderisme, per tant l’atenció és més ràpida.

1. METEOROLOGIA.
La meteorologia ha estat en general càlida i humida, amb predomini de sol i temperatures de
0,2 ºC mínimes i 31,6 ºC màxima. Els mesos amb més precipitació han estat gener, abril,
juliol, agost i novembre i els cops de vent han arribat als 89 km/hora durant el desembre.

2020

MITJANA
TEMPERATURA
MAX / MIN

TEMPS

VENT
PREDOMINANT

PLUJA
L/M2

GENER

18,3ºC / 2,2ºC

VENT / NÚVOL

Tramuntana

54,6

FEBRER

22,7ºC / 2,8ºC

SOL / VENT

Migjorn
3
/Tramuntana

MARÇ

20,4ºC / 3,5ºC

SOL / VENT

Tramuntana

15,8

ABRIL

23,7ºC/ 5,5ºC

SOL / NÚVOL

Migjorn

57,2
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MAIG

29,7ºC / 11,9ºC

SOL / NÚVOL

Migjorn

10,2

JUNY

31ºC / 9ºC

SOL

Migjorn/
Tramuntana

17,6

JULIOL

31,3C / 12ºC

SOL

Migjorn

23,6

31,6ºC / 13,1ºC

SOL

Migjorn/
Tramuntana

32,4

SETEMBRE

31,1ºC / 11,4ºC

SOL / VENT

Tramuntana

1,6

OCTUBRE

24,3ºC / 7,0ºC

SOL / VENT

Tramuntana

13,8

NOVEMBRE

22ºC / 4,4ºC

SOL / NÚVOL

Tramuntana

26,4

DESEMBRE

16,9ºC / 0,2 ºC

SOL

Tramuntana

6,2

AGOST

http://www.meteopalafrugell.net/resum_dades.asp

2. OFICINES DE TURISME (OT).

Aquest any, a causa de la COVID-19, hi ha hagut modificacions en horaris i dies d’obertura
de les OT:
PALAFRUGELL- Avinguda de la Generalitat, 33 (oberta tot l’any):
•
•
•
•
•
•

De l’1 de gener al 13 de març: De dilluns a dissabte de 10.00 a 17.00h. Diumenges
de 9.30 a 13.30h.
Del 14 de març al 14 de juny: Oficina tancada al públic. Teletreball i treball
presencial a l’oficina.
Del 15 al 30 de juny: De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h.
Diumenges de 9.30 a 13.30h.
De l’1 de juliol al 31 d’agost: De dilluns a dissabte de 10.00 a 20.00h. Diumenges
de 9.30 a 13.30h.
De l’1 de setembre a l’11 d’octubre: De dilluns a dissabtes de 10.00 a 13.00h i de
16.00 a 19.00h. Diumenges de 9.30 a 13.30h.
Del 13 al 31 d’octubre: De dilluns a dissabte de 10.00 a 17.00h. Diumenges de 9.30
a 13.30h.
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•
•

Del 2 de novembre al 22 de desembre: De dilluns a divendres de 10.00 a 17.00h.
Dissabtes i diumenges de 10.00 a 13.00h.
Del 23 de desembre fins a Setmana Santa del 2021*: De dilluns a dissabte de
10.00 a 16.00h. Diumenges de 10.00 a 13.00h.

* Segons les restriccions hi poden haver modificacions.
PALAFRUGELL- Teatre Municipal de Palafrugell (centre poble):
•

Del 19 de juny al 18 d’octubre: De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00h i de 17.00 a
20.00h. Diumenges de 10.00 a 13.00h.

CALELLA – LLAFRANC- TAMARIU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Del 19 al 30 de juny: De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h.
Diumenges de 10.00h a 13.00h.
Juliol i agost: De dilluns a diumenge de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 20.00h
De l’1 al 27 de setembre: De dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00h i de 17.00 a
20.00h. Diumenges de 10.00h a 13.00h.
Del 28 de setembre a l’1 d’octubre: TANCAT
Del 2 al 4 d'octubre: Divendres i dissabte de 10.00h a 13.00h i de 16.00h a 19.00h.
Diumenge de 10.00h a 13.00h.
Del 5 al 8 d’octubre: TANCAT
Del 9 al 12 d'octubre: Divendres, dissabte i diumenge de 10.00h a 13.00h i de
16.00h a 19.00h. Dilluns de 10.00h a 13.00h.
Del 13 d’octubre a Setmana Santa: TANCAT.

3. GESTOR D’ENQUESTES OFICINES DE TURISME.

El 2020 s’ha continuat utilitzant el gestor d’enquestes de la Generalitat, a totes les OT, tal
com marca la normativa.
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L’enquesta està dividida en diferents apartats:
• Les dades bàsiques de la persona usuària.
• Tipologia de consulta.
• Quin tipus de transport utilitzen.
• Acompliment de la carta de serveis (com se l’ha atès).
A. VISITES.
OT de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu.

VISITES

2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

181
270
108
CONFINAMENT
CONFINAMENT
792
3.074
3.405
1.736
488
66
88

TOTAL

10.208

2019

2018

150
176
339
1.305
873
3.310
5.220
6.084
3.631
759
142
155

146
136
855
1.036
1.049
3.519
5.785
6.614
4.058
894
327
171

22.144

24.590

Es pot observar la important disminució del nombre de visites. Tot i això, hi ha un petit
creixement de visites els mesos de gener i febrer del 2020 comparat amb els anys anteriors.
D’altra banda, com és lògic en temporada estiuenca, els mesos de juliol, agost i setembre
hem rebut més afluència de turistes.
•

Gràfic Visites
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B. VISITANTS.
OT de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu.

2020

VISITANTS

291
479
272
CONFINAMENT
CONFINAMENT
1.511
6.099
7.092
3.468
880
87
116

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

20.295

2019

2018

220
278
510
2.803
1.714
6.285
10.470
13.505
7.318
1.382
229
251

219
217
1.553
2.284
2.391
7.022
11.714
14.120
7.637
1.781
656
255

44.965

49.849

Es repeteix la mateixa situació que amb el nombre de visites, disminució respecte a l’any
anterior. I els mesos de gener i febrer un petit creixement de turistes a les nostres OT.
•

Gràfic Visitants

16000
14000
12000
10000
2019

8000

2020

6000
4000
2000

156

EM
D
ES

NO

VE

M

BR

BR
E

E

BR
E
TU
C
O

T

BR
E
SE
TE
M

AG
O
S

JU
LI
O
L

JU
N
Y

AI
G
M

IL
AB
R

RÇ
M
A

ER
BR
FE

G
EN
ER

0

C. TIPUS DE CONSULTA.
OT de Palafrugell, TMP, Calella, Llafranc i Tamariu.

PRESENCIAL

2020

2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

113
173
70
CONFINAMENT
CONFINAMENT
657
2.749
3.079
1.614
423
34
42

100
122
275
1.269
809
3.180
4.989
5.889
3.566
707
114
121

TOTAL

8.954

21.141

2020

TELEFÒNICA

2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

68
97
38
CONFINAMENT
CONFINAMENT
135
323
326
121
65
32
46

50
54
64
36
64
130
230
195
65
52
28
34

TOTAL

1.251

1.002

Les consultes telefòniques s’han incrementat notablement, 249 trucades més que l’any
anterior.
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•
Gràfic Consulta
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D. NACIONALITATS.
Han continuat essent els espanyols els principals usuaris (Catalunya, País Basc i Madrid),
seguits dels francesos, anglesos, holandesos i alemanys.
•

Procedència:

2020

2019

2018

Espanya

8.216

11.708

12.812

França

1.491

5.490

6.203

Regne Unit

116

1.867

2.263

Alemanya

62

656

765

Països Baixos

79

508

516

Resta d'Europa

49

338

385

Resta d'Amèrica

43

336

382

Estats Units d'Amèrica

8

232

282

Resta d'Àsia i Oceania

9

210

220

Itàlia

23

193

198

Bèlgica

56

246

180

Canadà

3

81

97

Suïssa

22

101

90

Suècia

0

41

57

Noruega

0

50

55

Dinamarca

5

38

43

Finlàndia

0

13

27

Àfrica

6

14

16

Japó

2

5

12

Índia

0

9

5

Xina

0

6

3

Islàndia

0

1

1

10.190

22.143

24.612

TOTAL
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•

Procedència visitants espanyols

Entre els visitants espanyols, encapçala la llista com cada any: Catalunya, País Basc i
Madrid.

2020

2019

2018

Catalunya

7.528

10.021

10.717

País Basc

253

582

623

Madrid (Comunitat de)

116

321

304

Comunitat Valenciana

67

164

282

No indicada

0

10

250

Navarra (Comunitat Foral de)

68

107

127

Aragó

67

105

103

Andalusia

20

77

86

Castella-Lleó

30

96

68

Galícia

11

42

49

Castella-La Manxa

9

41

40

Rioja (La)

11

23

38

Canàries (Illes)

5

20

35

Asturies (Principat d')

3

27

27

Cantàbria

11

19

26

Balears (Illes)

8

20

17

Múrcia (Regió de)

1

19

12

Extremadura

5

13

7

Ceuta-Melilla

3

1

-

8.216

11.708

12.812

TOTAL

E. SERVEIS I RECURSOS.
Informació que es diferencia dels punts d’interès de cada territori, i que és comú per a totes
les OT.
Durant el 2020 els més sol·licitats han estat transports, oci i altres. S’ha anat mantenint la
tendència de buscar activitats i serveis que complementin millor l‘experiència i l’estada en la
població.
Respecte a l’apartat altres, hi ha consultes de tota mena: quan vénen a buscar publicacions,
revistes, carrers concrets... Normalment són demandes molt detallades que no apareixen al
llistat.
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Pel que fa a la seguretat ciutadana, les peticions se centraven en la ubicació de les
comissaries, per recollir un vehicle, per pagar alguna multa i per demanar informació sobre
les restriccions causades per la COVID-19.

2020

2019

2018

1.513

3.132

3.884

812

3.112

2.761

Altres

1.004

3.663

1.687

Oci

1.378

4.395

1.547

Comerç

600

844

874

Allotjaments

261

722

773

Restauració

398

724

276

Seguretat ciutadana

269

90

23

Carreteres i/o estat de les carreteres

72

1

-

6.307

16.683

Transports
Esdeveniments

TOTAL

11.825

F. DEMANDES.
El plànol, les activitats del municipi, les rutes a peu, la informació genèrica i les platges són
les prioritats. En general, la pregunta per excel·lència és “Què podem veure i visitar?”.
Una informació va lligada a una altra i encara que no la demanin se li dóna com a informació
complementaria i es comptabilitza. Per exemple, el cas del “Descobrir”, al demanar
informació general i coses a veure i visitar, els hi donem el plànol per ubicar-los, el mapa de
camins, per poder fer rutes a peu i bicicleta, i el fulletó de cales i camins de ronda del nostre
municipi, el mapa de la província, el Descobrir amb nou recomanacions a fer i la informació
de Palafrugell+.
A totes les visites se’ls hi explica i dóna el tiquet Palafrugell+ i si és estiu, també,el Julivia
Bus.
•

Graella demandes
2020

2019

3.099

6.095

438

653

Agenda activitats

2.715

7.504

Informació genèrica

2.676

5.157

Rutes a peu

2.677

5.346

Plànols
Activitats nàutiques

161

434

659

Platges

2.557

4.756

Mapes

2.065

5.431

Altres

2.972

8.197

Museus

932

1.389

Mercats

262

1.464

Espais naturals

544

1.821

Lloguers vaixells

206

285

Lloguers cotxe

7

79

Lloguers bici

78

171

Sanitat

226

118

Meteorologia

32

387

Campanyes gastronòmiques

171

144

Xarxes (Internet)

21

240

Golf

3

19

Havaneres

87

565

Festivals

155

1.093

Rutes a bici

Restaurants / graella eliminada

124

Rutes guiades / graella eliminada

10

Seguretat / graella eliminada

7

Garoinada / graella eliminada

98
22.357

TOTAL

51.573

G. VALORACIÓ GLOBAL.
Enguany, ha estat una temporada diferent i totalment inesperada, ens hem hagut d’adaptar
a les restriccions i mesures de seguretat causades per la COVID-19 i no ha estat fàcil ni per
nosaltres, ni pels visitants.
La gran davallada de volum de turistes de les OT té la seva causa en la pandèmia. I
conseqüència d’aquesta és l’augment de consultes no presencials com telèfon, correu
electrònic o xarxes socials, podent donar un servei més continuat.
El turista que visita l’OT de Palafrugell, demana informació més extensa i personalitzada. El
de platges informació més concreta del municipi, suposem que ja han estat a OT demanant
informació més extensa, o bé estan de passeig o surten de la platja i només volen
informació molt concreta del moment.
Pel que fa a la nacionalitat, el mercat estatal segueix sent el principal, seguit de França,
Regne Unit i Països Baixos. Respecte al 2019, el mercat alemany ha disminuït
considerablement.
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4. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA GASTRONOMIA: TALLERS
PER ESCOLES.
A. Tallers per escoles: Alquimistes a la cuina // Fem el turista.
Els tallers pedagògics adreçats a l’alumnat de Palafrugell del Cicle Mitjà de primària (CM),
vam continuar durant el curs 2019/2020. Són alumnes de 8 i 9 anys i viuen els tallers com
tota una experiència donat que coneixen la importància de la gastronomia i la funció de
l’oficina de turisme.
La gran majoria no ha visitat mai la nostra oficina de turisme, aleshores, és l’oportunitat de
gaudir de la visita com si fossin uns turistes o sentir-se petits cuiners per unes hores. Si i
sumem la diversió, els resultats són molt positius.
Les escoles que ens han visitat són:

TALLERS

CURS 2019-2020
D’octubre a desembre

CURS 2019 – 2020
Gener i febrer

Sant Jordi (CM1)
Torres Jonama (CM2)
Torres Jonama (CM2)
Torres Jonama Mont-ras (CM2)
Barceló i Matas (CM2)
Barceló i Matas (CM2)

Fem el Turista

Vedruna (CM1)
Vedruna (CM1)
Sant Jordi (CM2)
Torres Jonama (CM1)
Torres Jonama (CM1)
Alquimistes a la
Torres Jonama Mont-ras
cuina
(CM1)
Carrilet (CS1)
Carrilet (CS1)

Aquest any han passat per l’OT 343 alumnes.
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TALLERS
(nº alumnes)

CURS 2019 - 2020
D’octubre a desembre

Fem el turista

148

Alquimista a la cuina

•

CURS 2019 - 2020
Gener i febrer

195

Alquimistes a la cuina

El taller dels alquimistes a la cuina ha estat valorat molt positivament. Destaquen què és
molt adequat per 3r de primària.

Taller “Alquimistes a la cuina”
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•

Fem el turista

Respecta al taller de turistes, els professors pensen que és una idea genial per promocionar
el municipi i conscienciar, nens i nenes, de la importància de conèixer on viuen i de parlar
diversitat d’idiomes.

Taller “Fem el turista”

En acabar es convida a tots els participants a tornar a visitar l’OT acompanyats dels
familiars. I s’envia a l’escola una enquesta per valorar la satisfacció del taller realitzat. Les
bones valoracions rebudes pel professorat i la diversió dels alumnes anima a continuar
realitzant-los.
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5. FULLETÓ 30 EXPERIÈNCIES PER VIURE EN FAMÍLIA.
Aquest 2020, s’ha apostat per crear un fulletó promocionant, amb més dinamisme, les
activitats i vivències que es poden viure al municipi durant tot l’any.
Tot i que degut a les restriccions de la COVID-19 no se n’ha fet una major publicitat, la
intenció és donar-li una perdurabilitat i donar-lo a conèixer amb més intensitat..
L’objectiu és, sobretot, fer viure a les famílies experiències en el nostre municipi. I no només
dirigides als turistes sinó també la població local. Són 30 experiències per aprofitar al màxim
el temps en família a Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu.
El fulletó es pot adquirir físicament a l’OT de Palafrugell i de forma digital al web de turisme
(www.visitpalafrugell.cat), a l’apartat Propostes.

Part de davant

Part de darrere
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