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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE l’INSTITU T DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE PALAFRUGELL DE L DIMARTS 9 
DE MARÇ DE 2021 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sr. David Font 
Sra. Anna Aguiló 
Sr. Marc Piferrer 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Joan Farré 
Sr. Xavier Nicolazzi 
Sr. Alfons Rius 
Sr. Jordi Rubau 
Sr.  Àlex Moral 
Sr. Josep Salvatella 
 
Gerenta: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 9 de març de 2021 quan són les 
dinou hores de la tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de Govern de 
l’Institut de Promoció Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al 
començament de l’acta. 

 
El Sr. Josep Piferrer i el Sr. Josep Ramón Sepúlveda excusen la seva assistència. 
 
1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  
 

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

 
2. Memòria 2020. Informe.  

 
Veure Annex “Memòria 2020” 
 

3. Formació primavera 2020. Informe.  
 
 
Formació per la cerca de feina 
 
 

• Fes destacar el teu currículum (3h)  
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Formació per la millorar del CV, donant-li un format actual amb el programa Canva i 
alhora saber quina informació cal destacar de cara a l’empresa. 
 
Data:  del 9 d’abril 
Horari : 9.30 a 12.30h 
Format: online 
 

• Augmenta les possibilitats de trobar feina, aprèn a  fer servir Internet (16h) 
Formació amb suport individualitzat per tal que els alumnes siguin capaços d’emprar 
les TIC per buscar feina, mitjançant els portals de recerca i alhora finalitzar el curs amb 
un CV que puguin presentar físicament o digitalment a les ofertes de treball.  
 
Data:  del 6 al 16 d’abril 
Horari : 9.30 a 12.30h 
Format: presencial 
 

• Networking (Ben fet!) 
Com fer aflorar oportunitats laborals a través dels  nostres contactes (3h)  
Curs virtual amb un enfoc molt pràctic, participatiu i didàctic. Es basarà en la 
competència del Networking i com cultivar la xarxa de contactes: què és i que no és, 
teories que ho fonamenten, variables a treballar, diferència entre contactes i 
connexions. I es donarà una pinzellada introductòria al Linkedin. 
 
Data:  7 d’abril 
Horari : 9.30 a 12.30h 
Format: online 
 

• Coaching per facilitar la cerca de feina a majors d e 45 anys (8h)  
Coaching per a majors de 45 enfocat a la cerca de feina.  Activitat per treballar les 
habilitats que els ajudin a poder donar una resposta coherent i positiva a la situació  de 
recerca de feina i potenciar les seves capacitats. 
 
Data:  del 3 al 6 de maig 
Horari : 9.15 a 11.15h 
Format: presencial 
 
 
Formació per a diferents sectors: empresa, comerç, hostaleria... 
 
 
 

• Subvenció contractació majors de 45 anys  (1,5h)  
Sessió online per empreses per explicar com funciona la subvenció per a la 
contractació de majors de 45 anys que té com objectiu impulsar la contractació 
d’aquest col·lectiu. Es subvencionen contractes de treball per una durada mínima de 6 
mesos i una durada màxima de 12 i la jornada laboral a subvencionar està entre el 
50% i el 100%. 
 
Data:  dilluns 15 de març   
Horari : 9.30 h 
Format: online 
 

• Gestió emocional (4h)  
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La Joana Frigolé és psicòloga, coach i conferenciant. Autora del llibre “Posa llum a la 
teva vida. Genera emocions i converses constructives”, ens oferirà dues sessions de  
dues hores amb l’objectiu de despertar un lideratge conscient entre el públic, potenciar 
el poder d’influència innat en cadascú de nosaltres i generar estats d’ànim capaços de 
construir un futur pròsper i enriquidor. 
Ens ajudarà a descobrir les nostres fortaleses i crear les nostres pròpies respostes a 
través del coaching. 
En aquest context de pandèmia que vivim, ens permetrà experimentar habilitats per 
ajudar a transformar creences, emocions i patrons relacionals que ja no ens resulten 
efectius. Ens ajudarà a crear entorns de confiança, optimisme i compromís, a aprendre 
a mirar-se a un mateix, a experimentar i transformar cada emoció i a viure el benestar 
emocional i el sentiment de plenitud. 
 
Data:  dimarts 16 i 23 de març 
Horari : 14.30 a 16.30 h 
Format: online 
 

• Vols empendre? (4h)  
Si tens una idea de negoci, no pots deixar perdre aquesta formació! 
Aprèn a establir un model de negoci basat en un conjunt de pràctiques pensades per 
ajudar-te a incrementar les probabilitats de crear una empresa d'èxit.  
Càpsula-taller on podràs preguntar tot allò que necessites per engegar un projecte.  
 
Data:  dijous 25 de març 
Horari:  de 9.00 a 13.00 h 
Format:  presencial 
 
 

• Personal shopper (10h) 
Formació dirigida a adquirir els coneixements necessaris per poder analitzar les 
tendències de moda i treballar el coneixement dels teixits i les peces de roba més 
habituals. 
Donar informació bàsica per crear estilismes i assessorar, mostrar rutes de botigues, 
coneixement dels cossos i siluetes, l’estil personal del client, la importància del color i  
també aprendre a gestionar pressupostos. 
 
Data:  6, 8, 13, 14 i 15 d’abril 
Horari : 14.30 a 16.30 h 
Format: presencial 
 

• Manipulació d’aliments (10h)  
Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a 
l’entorn laboral. 
Els principals objectius són conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són 
susceptibles. Aprendre pautes d’higiene i manipulació i manteniment de locals per 
evitar contaminacions. I finalment, conèixer la normativa en matèria d’alimentació i els 
problemes relacionats amb l’alimentació no derivats de contaminacions com al·lèrgies i 
intoleràncies. 
 
Data:  12, 14 i 16 d’abril 
Horari : de 9.30 a 12.30 h 
Format: presencial 
 

• Canva- Crea els teus propis dissenys (4h)  
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Aprendre a fer ús d’aquest aplicatiu per a poder crear els propis dissenys i publicitats 
per a fer difusió i posts a les xarxes socials.  
 
Data:  04 i 06 de maig 
Horari : de 14.30 a 16.30 h 
Format: online 
 

• Eines Google (30h)  
Aprendre a utilitzar les principals eines google per a treure millor rendiment al lloc de 
treball: google gmail, google calendar, google drive, google docs, fulls de càlculs, 
formularis, presentacions, google +, grups, vídeos, etc. 
 
Data:  els dimarts i dijous del 13 d’abril fins al 13 de maig 
Horari : de 9.30 a 12.30 h 
Format: presencial 
 

• Eines per la innovació (30h)  
Donar eines per a sistematitzar el procés d’innovació en producte i/o procés com a 
factor de competitivitat a les empreses del s.XXI. 
Capacitar als professionals per entendre el mercat i crear propostes de valor 
adaptades al nou consumidor. I donar a conèixer eines creatives per al finançament de 
la innovació. 
 
Data:  els dilluns i dimecres del 12 d’abril fins al 12 de maig  
Horari : de 9.30 a 12.30 h 
Format:  online 
 
4. Jornada d’oportunitats laborals 2021. Informe  
 
La 5a edició de la Jornada d’Oportunitats Laborals, organitzada per l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell, tindrà lloc els dies 11 i 12 de maig amb l’objectiu 
de posar en contacte empresaris amb necessitat de personal i persones en recerca de 
feina perquè puguin establir breus entrevistes de treball. 

 
Degut a la situació de pandèmia actual es modifica el format dels darrers anys i, enlloc 
de fer-ho en format presencial, està previst que les entrevistes es facin per telèfon o 
altres mitjans telemàtics.  
 
Dilluns 10 de maig a les 10 h es farà un breu acte de benvinguda online a les 
empreses participants per part del regidor de promoció econòmica, el Sr. Joan Vigas, i 
una explicació sobre el funcionament i desenvolupament de les jornades. 

 
Les empreses que tinguin previst necessitar personal es podran inscriure del 6 al 14 
d’abril per la web de l’IPEP. 
 
Els candidats podran consultar les ofertes de treball disponibles a partir del 21 d’abril i 
tindran temps per inscriure-s’hi fins al 28 d’abril (màxim 8 ofertes per persona). 

A partir d’aquí, des de l’IPEP es farà la revisió dels CV per comprovar que les 
persones candidates compleixin amb els requisits marcats per l’empresa i, en cas que 
sí, es distribuiran entre les ofertes vacants. 

Dilluns 10 de maig cada empresa rebrà els currículums de les persones que han 
d’entrevistar durant els dies 11 o 12 dins l’horari de 9 a 13h i de 16 a 19h, en funció de 
la franja assignada. 
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En el moment d’acceptar participar a la Jornada d’Oportunitats Laborals 2021, i una 
vegada publicades les ofertes, l’empresa es compromet a finalitzar tot el procés i a 
realitzar les trucades dins els dies i les franges marcades des de l’IPEP. 
 
L’empresa es compromet a trucar a totes les persones candidates assignades, mínim 
2 cops dins la franja horària assignada si no contesten a la primera. 
 
Cada empresa inscrita tindrà una persona tècnica de referència de l’IPEP a qui poder 
consultar dubtes o comentar incidències per tal d’agilitzar la jornada. 
 
L’essència de la Jornada d’Oportunitats Laborals es manté ja que, en un màxim de dos 
dies, les empreses podran entrevistar a les persones candidates per als seus llocs de 
treball disponibles i els candidats podran ser entrevistat fins a 8 vegades per a 
diferents ofertes de feina.  

 

JOL 2020 en xifres: 

- 43 empreses inscrites (42 presentades) 
- 99 ofertes i 452 vacants, representant un 42,14 % m és de vacants que el 2019  
- 277 candidats inscrits. 29 anul·len abans de la jornada i 27 no es presenten. 
- Finalment 221 persones van fer les entrevistes, mentre que al  2019 van ser 157. 
 
5. Calendari mercat 2021. Informe.  
 
El dia 17 de febrer d’enguany es va realitzar una reunió, entre representants de l’IPEP 
i els operadors del mercat diari, on es va acordar el següent calendari per al mercat 
diari, que posteriorment, en data 25 de febrer, es va aprovar per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament 
 
Calendari mercat diari any 2021: 
 
El mercat obre de dimarts a diumenge, excepte del 26 de juliol al 29 d’agost, què 
romandrà obert durant tota la setmana (de dilluns a diumenge). 
 
El mercat romandrà obert també els dies festius següents : 
 

2 abril divendres Setmana Santa 
1 maig dissabte Festa del treball 
20 juliol dimarts Festa local 
15 agost diumenge L’Assumpció 

11 setembre dissabte Diada 
 
 
El mercat romandrà tancat els dies següents: 
 

5 abril dilluns Setmana Santa 
24 maig dilluns Festa local 
24 juny dijous St. Joan 

12 octubre dimarts Pilar 
1 novembre dilluns Tots sants 
6 desembre dilluns Constitució 
8 desembre dimecres Immaculada 
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25 desembre dissabte Nadal 
26 desembre diumenge Sant Esteve 
1 gener 2022 dissabte Any Nou 
6 gener 2022 dijous Reis 

 
   
 
6. Contractació d’un enginyer per preparar la licit ació per a la Cantada 

d’havaneres de Calella de Palafrugell. Informe.  
 
L’any 2020 va finalitzar el contracte pel subministrament, en règim d’arrendament 
temporal, d’un sistema modular de graderies per a la cantada d’havaneres i el 
contracte de serveis de sonorització, il·luminació i visualització dels actes de la 
cantada d’havaneres. 
 
El pla d’actuacions de l’IPEP 2021 preveu, entre d’altres i sempre que la situació 
sanitària ho permeti, la celebració de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell 
el primer dissabte de juliol. 
 
Per aquest motiu es procedeix, previ a l’inici de la licitació d’aquestes serveis, a 
l’encàrrec al col·legi d’enginyers de Girona de la redacció del plec de condicions 
tècniques, actualitzar el pressupost de licitació, així com adequar els criteris 
d’adjudicació per realitzar la licitació d’un sistema modular de graderia, dels serveis de 
sonorització, il·luminació i visualització de la cantada d’havaneres. Així mateix també 
s’afegeix un nou objecte del contracte, el lloguer dels serveis d’energia i també 
s’encarrega la redacció del prec de condicions tècniques d’aquest. 
 
El cost total d’aquest servei per part del col·legi d’enginyers de Girona és de 3.800 € + 
IVA. 
 
El Sr. Jordi Rubau creu que és una molt bona notícia que es pugui fer la cantada 
d’havaneres. En cas que no es pugui fer l’espectacle com sempre fer una cantada més 
tradicional però cal fer alguna cosa per animar l’ambient i donar el tret de sortida de 
l’estiu a nivell cultural. Diu que també és conscient que ha de ser molt difícil gestionar 
tota la gent que arriba de fora. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que la intenció és fer la cantada habitual, sempre que la 
situació sanitària ho permeti i que estan en converses amb TV3. 
 
El Sr. Joan Vigas afegeix que les converses van en la direcció de fer la cantada i que  
l’esforç està en continuar amb els patrocinadors habituals perquè tothom es lamenta 
de la pandèmia. 
 
El Sr. Jordi Rubau comenta que el share a la televisió és brutal i val molt la pena que 
Palafrugell aposti per la cultura. 
 
7. Precs i preguntes  

La Sra. Anna Aguiló pregunta si hi ha alguna novetat del flors i violes a part de la carta 
que ha rebut. 

La Sra. Sílvia Beleña explica que serà un flors i violes més obert, amb decoracions a 
l’aire lliure i concerts a l’exterior. Enguany no hi haurà espais tancats. La carta s’ha 
enviat a tots els espais que han participat edicions anteriors per saber quines 
intencions tenen i valorar una per una les propostes per si es poden incloure al 
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programa. El que és segur és que l’estat d’alarma serà fins el dia 9 de maig i per tant 
no hi haurà concerts nocturns perquè hi haurà toc de queda. 

El Sr. Jordi Rubau comenta que si es vol fer a l’exterior ells tenen un handicap perquè 
tenen molts metres de carrer. Ells poden oferir hores i dedicació però troba que 
l’aportació de l’Ajuntament per la decoració és molt justa. Els 600 € es queden justos 
per comprar tot el material que necessiten. 

La Sra. Sílvia Beleña explica el funcionament de les ajudes, s’han repartit segons les 
dimensions del carrer i en el cas del mercat és el tipus d’ajuda més alta de les que es 
donaran i donar més import pot suposar un greuge comparatiu cap a altres carrers. 
També comenta que el que aporta l’Ajuntament és un incentiu i que potser no es pot 
finançar tota la inversió de fer un carrer. El que és segur és que es podrà oferir la 
brigada per col·locar tota la decoració, que això suposa un cost molt important. A altres 
carrers els comerciants també hi posen una petita part per finançar la decoració. 

El Sr. Àlex Moral comenta que sobretot cal mirar el dia que venen a muntar. 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que es tindrà en compte la petició però que cal tenir 
present que s’han de muntar molts carrers. 

També afegeix que al mes d’abril explicaran com estan anant els grups de treball i que 
ara ja s’estan fent les diferents sessions per explicar les conclusions. 

El Sr. Jordi Rubau comenta un aspecte referent al Pla d’acció comercial. Creu que hi 
ha una sèrie de conclusions que no s’han portat a terme. El govern va canviant i que, 
tot i haver un compromís real, algunes accions no s’han fet. Els comerços pateixen les 
conseqüències i gaudeixen els beneficis però creu que algunes de les conclusions 
s’han de dur a terme encara. També explica que és conscient de l’esforç extraordinari 
per ajudar al comerç i empresa de Palafrugell per part de l’Ajuntament. 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que ja s’ha fet més del 25% del pla i que el document 
que s’està preparant amb les conclusions dels grups de treball també inclou la part que 
falta i, fins i tot, algunes que s’han de revisar. 

El Sr. Marc Piferrer demana si es podrà utilitzar l’aparcament del Caprabo. 

El Sr. Joan Vigas explica que no es podrà utilitzar perquè es vol lligar l’aparcament a 
l’explotació de l’espai comercial. El que sí que estarà disponible és l’aparcament de C. 
Garriga a l’energia i Torretes amb unes 75 places aproximadament. També afegeix, 
referent al comentari del Sr. Rubau, creu que no ens hem de limitar a si s’ha complert 
el 75 % del pla d’acció. Creu que les coses van tant ràpides que hem d’estar pendents 
dels canvis i sobretot després de la pandèmia. 

El Sr. Jordi Rubau agraeix les explicacions del Sr. Vigas i també vol felicitar a 
Oohxigen pel conveni amb Dornier per oferir clients als seus clients i anima a continuar 
lluitant perquè hi hagi facilitats per aparcar al centre. També explica que tenen gairebé 
a punt el marketplace per oferir els productes del mercat a tot el mercat. Afegeix que el 
comerç s’ha de professionalitzar perquè tenim un món molt incert i en constant 
transformació. 

El Sr. Joan Vigas comenta que hi ha poblacions del voltant que veuen que anar junts 
és la única manera de tirar endavant. Posa l’exemple de “Village” que s’han agrupat 
diversos municipis i, de moment, a Palafrugell no ho han proposat perquè veuen que 
està força professionalitzat. 

El Sr. David Font comenta que referent a tot el que s’està parlant està d’acord que el 
comerç s’ha de professionalitzar i creu que el que s’ha fet des d’Oohxigen durant la 
pandèmia ha estat brutal, fins i tot ells mateixos estan sorpresos. S’ha de reconèixer la 
feina de la Vero, recolzada per la Junta però el mèrit és seu. El tema de l’aparcament a 
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Dornir troba que és molt bona acció. També vol donar les gràcies al suport de 
l’Ajuntament perquè Oohxigen està on està gràcies també al seu suport. 

El Sr. Xavier Nicolazzi demana si està previst fer alguna cosa del flors i violes a les 
platges. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que de moment no, i esperem que almenys es pugui 
fer a Palafrugell segons la situació sanitària. La idea és concentrar-ho tot a Palafrugell. 

El Sr. Alfons Rius demana si ens van oferir participar al “Village”. 

El Sr. Joan Vigas explica que no, ni com a regidor ni com a IPEP. S’ha trucat a 
diferents Ajuntaments i la majoria responen que falta consciència d’associacionisme. 
De moment creu que és una carta d’intencions i que si els hi va bé a Palafrugell també 
anirà bé. Igual que al revés. 

El Sr. Xavier Nicolazzi comenta que a nivell turístic tampoc s’ha consultat ni s’ha 
convidat, ni tant sols a municipis com Platja d’Aro. 

El Sr. David Font comenta que tenen una reunió amb ells el proper dimecres. 

El Sr. Àlex Moral comenta que ell ha fet mercat per tot Girona i ha vist que molts no 
han evolucionat i troba que no han fet el pas valent per avançar i no fer el mateix que 
feien els teus pares i innovar i creu que Palafrugell s’està intentant fer. 

El Sr. Joan Rubau demana que des de l’IPEP es doni recolzament al mercat del peix 
perquè pugui oferir producte elaborat perquè ha de fer una evolució important i des de 
l’IPEP s’ha de donar cobertura i reglamentació perquè hi ha gent que ho vol fer. 

El Sr. Alfons Rius demana si aquest tema no es fa per tema permisos. 

La Sra. Sílvia Beleña li explica que sí, que falta adaptar el reglament i les instal·lacions 
perquè es pugui fer aquesta activitat. Des de l’IPEP s’està treballant. 

 
S’aixeca la sessió quan són les 20.20 h. 


