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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 
13 D’ABRIL DE 2021 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sr. Marc Piferrer 
Sra. Margarida Matas 
Sr. Joan Farré 
Sr. Alfons Rius 
Sr. Jaume Palahí 
 
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 13 d’abril 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, la Sra. Anna Aguiló, el Sr. David Font, el Sr. Josep Salvatella i el 
Sr. Josep Ramón Sepúlveda excusen la seva assistència. 
 
1. Lectura de l’acta de la junta mes de març. Aprov ació.  
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
2. Lectura de l’acta de la junta extraordinària del  mes de març. Aprovació.  
 

El Sr. Joan Farré vol fer una esmena. A l’anterior junta va comentar la creació a l’IPEP 
d’una oficina think tank per tal d’elaborar projectes, pensi, reactivi i faci un seguiment 
del que està passant al món. 

Un cop fetes aquestes esmenes s’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels 
presents). 
 
3. Balanç Garoinada 2021. Informe.  
 
El balanç final de la Garoinada 2021 és que ha estat una campanya gastronòmica de 
referència en quan a experiències i gastronomia. Enguany no es pot comparar amb 
altres edicions per la situació sanitària existent i les restriccions que han estat patint el 
servei de l’hostaleria i la restauració, així com de mobilitat.  
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La campanya començava el 15 de gener i fins al 28 de març (diumenge de Rams).  
 
Tot apuntava a que seria una campanya difícil i que no compliríem amb les 
expectatives dels darrers anys, per totes les restriccions que tenien els establiments de 
restauració i allotjament, com pel tancament de mobilitat a nivell municipal, comarcal i 
els darrers 15 dies autonòmic.   
 
Tot i la incertesa i la poca expectativa, es va decidir en consens amb els diferents 
restaurants participants continuar endavant amb la campanya. L’objectiu era captar el 
públic local i donar a conèixer aquest producte gastronòmic, així com oferir un pol 
d’atracció als visitants de la comarca un cop obrissin el confinament municipal.  
 
Els mesos de gener i febrer els allotjaments van estar tancats, ja que la mobilitat era 
només municipal, però al mes de març amb l’obertura de l’allotjament, de tots els 
restaurants i la flexibilitat en la mobilitat, la garoinada va crear molt d’interès tant a la 
gent que ja la coneixia com a nou públic de proximitat que complementava la seva 
estada amb l’experiència gastronòmica.  
 
Finalment, cap al 15 de març amb l’obertura de la mobilitat a nivell català, semblava 
que la campanya tornava a arrancar amb certa normalitat i amb bones expectatives.  
 
La comunicació i promoció es va anar fent de forma progressiva, primerament local i 
ampliant el radi segons ampliaven mobilitat (ràdio Palafrugell, TV Costa Brava, Ràdio 
Capital, Diari de Girona, El Punt...).  
Es va descartar fer les campanyes de sorteig amb RAC1, FlaixBlack i amb la Ràdio 
France Blue.  
A nivell digital, les campanyes de publicitat es van fer seguint el mateix criteri, primer 
municipal i comarcal i finalment es va fer una promoció de pagament amb una inversió 
per canal de 50€ a nivell català (facebook i instagram). 
 
Segons la graella, comparativa i de menús i racions dels darrers 3 anys, cal tenir en 
compte que el 2020 vam patir el problema del temporal Glòria i després de la Covid-19 
i aquest any 2021, totes les restriccions a nivell hostaleria, turisme i mobilitat, però tot i 
així, la campanya és potent i atractiva per l’usuari.   
 
 ANY 2019 ANY 2020 ANY 2021 
RACIONS 1.980,5 1.300,5 809 
MENÚS 6.435,0 3.020,0 1.407 

 
 
Pel que fa als paquets de cap de setmana no es pot comparar, perquè fins a 
l’ampliació de la mobilitat, ben bé 13 dies abans de la finalització de la campanya, no  
s’han venut paquets de nits d’hotel. I l’any passat per les mateixes dates hi havia 
confinament total.  
 
En aquests 13 dies s’han realitzat un total de:  

• 3 paquets de Premium,  
• 12 paquets de cap de setmana,  
• 7 paquets garoinada + vaixell (tots ells per a 2 persones)   

 
Pel que fa a la participació d’establiments, aquest any hi ha hagut un total d’11 
restaurants participants i 6 allotjaments. 1 baixa (Rest. Llevant, doncs tancava fins a 
Setmana Santa i un de nou, Les Voltes by Es Portal a Calella) 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

 
Els restaurants participants: L’Arc, La Xicra, Xadó, El Balcó de Calella, Les Voltes de 
Calella by Es Portal, Restaurant El Càntir, Bellacosta, El Far, La Llagosta, Llafranc, 
Terrassa Terramar. Pel que fa al paquet, els allotjaments que hi ha participat han estat 
Sant Roc, Alga, Llafranc i El Far (que ja estan dins de la campanya com a restaurants), 
Casa Peya i Can Liret. 
 
Els restaurants han ofert, a part de l’entrant de garoines, l’opció de triar entre 2 segons 
plats: Catxoflino o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, postres de cítrics i 
el vi dels Cellers Espelt. El preu del menú està entre els 40€ i 45€, depenent de 
l‘establiment. Novament Vins i Licors Grau va ser patrocinador oficial de la campanya. 
 
Xifres: 
2021 Paquets totals venuts: 22 paquets  
 3  Cap de setmana PREMIUM + sortida en vaixell 
 12 Cap de setmana 
 7  Menú Garoinada + sortida en vaixell 
 
2020 Paquets totals venuts: 187 paquets  
 33 Cap de setmana PREMIUM + sortida en vaixell 
 2 Cap de setmana PREMIUM + ruta de senderisme 
 109 Cap de setmana 
 10 Entre setmana 
 28 Menú Garoinada + sortida en vaixell 
 5 Menú Garoinada + ruta de senderisme 
 
2020 Paquets total CANCEL·LATS: 80 paquets 
 28 Cap de setmana PREMIUM + sortida en vaixell,   
 36 Cap de setmana,   
 4  Entre setmana,   
 12 Menú Garoinada + sortida en vaixell 
 
2019 paquets totals venuts: 392 paquets  

254 cap de setmana sense vaixell  
107 cap de setmana amb vaixell  
31 menú + vaixell 

 
2018 paquets totals venuts: 268 paquets  

182 cap de setmana sense vaixell  
52 cap de setmana amb vaixell  
34 menú + vaixell 

 
Menús + racions garoines 
 
Any 2021 (11 restaurants)  2.216 menús + racions. M itjana de 201,0 per restaurant  
Any 2020 (13 restaurants)  3.916,50 menús + racions. Mitjana de 301,2 per restaurant  
Any 2019 (10 restaurants)  8.325,50 menús + racions. Mitjana de 832,5 per restaurant  
Any 2018 (9 restaurants)  5.485,5 menús + racions. Mitjana de 609,5 per restaurant (falten 
dades de la Xicra i Centre Fraternal) 
 
 
Accions de promoció 
 
Presentació 
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El dijous 14 de gener es va celebrar la presentació a l’Hotel Alga de Calella de 
Palafrugell, una presentació que va consistir en una roda de premsa adaptada a les 
mesures de seguretat (a l’aire lliure, amb distància, mascareta i sense cap aperitiu, ni 
convidats a excepció de la premsa).   
 
Als assistents se’ls va lliurar un dossier amb tot el material editat i una nota de premsa. 
També es va fer arribar aquest dossier a qui no va poder assistir i ho va sol·licitar.  
 
Recull de premsa 
 
ENTREVISTES 

• Entrevista a ràdio Capital. Restaurant La Xicra  
• Entrevistes a ràdio Palafrugell. IPEP 
• Roda de premsa a Hotel Alga. 15 de gener de 2021 (12.00 h ) 
• Programa en directe a connecti.cat (Televisió Costa Brava) al Restaurant Xadó. 

15 de gener 2021 (19.00 h) 
 
XARXES SOCIALS  

• Ajuntament de Palafrugell 
• Junts per Palafrugell  
• Ràdio Palafrugell  
• Hotel Alga i Rest. El Càntir 
• AVAC  
• VisitPalafrugell i IPEP   
• Som Gastronomia  
• Establiments participants  
• Costa Brava Pirineu  

 
 
RECULL DE NOTÍCIES 

• Festa Catalunya:  
o https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1558-cat-

la_garoinada_de_palafrugell.htm 
• Televisió Costa Brava:  

o https://www.tvcostabrava.com/maria-pages-
/cultura/gastronomia/palafrugell-retira-el-cartell-de-la-garoinada-2021-i-
en-consensuara-un-de-nou 

• IPEP: 
o https://ipep.cat/ca/noticies/garoinada-2021  

• Revista de Palafrugell: 
o https://revistabaixemporda.cat/palafrugell-impulsa-la-garoinada-en-el-

seu-30-aniversari/ 
• Diari de Girona:  

o https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/01/16/garoinada-
palafrugell-se-celebrara-malgrat/1083478.html  

o https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2021/01/15/onze-
restaurants-palafrugell-tiren-endavant/1083423.html 

• Va de gust:  
o https://vadegust.cat/actualitat/garoinada-a-palafrugell-tot-i-les-

restriccions-del-govern-9874/  
 

• Ràdio Capital 
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o https://www.radiocapital.cat/palafrugell-mante-finalment-el-polemic-
cartell-de-la-garoinada/ 

o https://www.radiocapital.cat/la-garoinada-de-palafrugell-celebra-el-seu-
30e-aniversari/  

• CCMA (Corporació Catalana de Mitjans de Audiovisuals – TV3) 
o https://www.ccma.cat/324/onze-restaurants-de-palafrugell-tiren-

endavant-la-30a-edicio-de-la-garoinada-malgrat-les-restriccions-del-
govern/noticia/3071601/  

• Ràdio Palafrugell  
o https://radiopalafrugell.cat/la-garoinada-aposta-per-un-cartell-trencador-

amb-la-denominacio-de-les-garoines-com-element-diferenciador/  
• El Punt  

o http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1894121-cartell-
polemic-de-la-garoinada-a-palafrugell.html  

• Conecticat 
o https://votv.alacarta.cat/connecticat/tall/en-marxa-la-30a-edicio-de-la-

garoinada-de-palafrugell-adaptada-a-la-pandemia  
• Festes.Cat 

o http://www.festes.org/articles.php?id=1321  
• Fem Turisme 

o https://www.femturisme.cat/ca/rutes/ruta-de-la-garoinada 
• Gastroteca 

o https://www.gastroteca.cat/agenda/la-garoinada/ 
• El Gerió digital 

o https://www.gerio.cat/noticia/1344599/palafrugell-desafia-la-pandemia-i-
impulsa-la-garoinada-en-el-seu-30e-aniversari 

• Telenoticies comarques a TV3:  
o https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/palafrugell-

mante-la-garoinada-malgrat-la-pandemia/video/6081455/ 
• Revista GiDona (febrer) 

o https://www.gidona.cat/n157-febrer-2021/ 
• Revista El Nou (febrer) 

o https://issuu.com/elnou-laguiadelbaixemporda/docs/410_febrer 
• Festa Catalunya (Banner a la portada, de pagament). 

o https://www.festacatalunya.cat/  
• Festa Catalunya (activitats recomanades) 

o https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1558-cat-
la_garoinada_de_palafrugell.htm  

 
PREMSA IMPRESA 

• Diari de Girona (el cartell a un quart de pàgina) – 20 de febrer de 2021 
• El punt (el cartell a 1 pàgina) – diumenge 21 febrer 2021 

 
MAILING:  
 
Hem tramès informació a través de Newslee a 7.764 contactes el 18 de desembre i el 
10 de febrer. 
  
ALTRES SUPORTS:  

• Plafons entrades del municipi 
• Pantalles electròniques 
• MUPIS 
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XARXES SOCIALS 
www.lagaroinada.cat: informació detallada de la campanya, amb enllaços directes a 
les reserves dels paquets, per tal de facilitar a l’usuari la reserva.  
 
Seguiment de la campanya a Facebook, Instagram i Twitter. 
 
 
PUBLICACIONS A XXSS:  
 
FACEBOOK Turisme.Palafrugell  
 

Publicacions total 17 
Promocions (valoració a part) 1 
Vídeos 2 
Compartir total 416 
Clics a enllaç 3.356 
REACCIÓ PUBLICACIONS 4.900 
ABAST  PUBLICACIONS  59.923 

 
TWITTER @ipeppalafrugell  

 
Publicacions total 19 
Clics a enllaç 65 
REACCIÓ TOTAL PUBLICACIONS 11.709 
ABAST TOTAL PUBLICACIONS  11.333 

 
INSTAGRAM #TurismePalafrugell 
 

Publicacions total 6 
Likes total 2.571 
Promocions (valoració a part) 1 
Clics a enllaç 156 
ABAST PUBLICACIONS 71.746 
IMPRESSIONS PUBLICACIONS 83.563 
ABAST TOTAL HISTORY (4) 11.646 

 
 
PROMOCIÓ FACEBOOK  
Facebook:  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓ INSTAGRAM  
Instagram:  

Promoció 10 dies – 30 € Del 17 al 27 de març 
Abast promoció:  29.795   
Clics a enllaç (garoinada.cat):  484 

Promoció 10 dies – 30 € Del 17 al 27 de març 
Abast promoció:  20.401  
Clics a l’enllaç (www.garoinada.cat):  1.610 
Reaccions :   2.201 
Compartits:  1.610   
Dades demogràfiques: De 55 a +65 anys  

(46% dones i 54% 
homes) 
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Reaccions totals : 39.544 
M’agrada: 428 
Dades demogràfiques: De 55 a +65 anys  

(73% dones i 27% 
homes) 

 
 
ABAST PROMOCIONS PAGAMENT  
 
Data promoció activa : del 17 al 27 de març 
Abast : 50.196 usuaris  
Impressions : 41.745 Usuaris  
Despesa  total : 60,00€ 
 
Aquestes dades recollides són de les xarxes socials de turisme @VisitPalafrugell, però 
cal destacar que es fa ressó a les xxss de l’IPE: @IpepPalafrugell  
 
 
EDICIÓ DE MATERIAL  
 
Pel que fa al material promocional, i continuant amb la línia de la visió artística de la 
garoina encetada l’any 2004, el cartell ha estat a càrrec de l’Enric Farrés, conegut per 
la seva intervenció  a la paret de la Fundació Pla, en motiu del Flors i Violes.  
Enguany s’aposta per un cartell trencador, amb la denominació de les garoines com 
element diferenciador.  L’artista Enric Farrés Duran, posa com a protagonista un eriçó 
de bosc, que serveix com a metàfora sobre les denominacions que reben les garoines 
als diferents municipis del territori català. I reivindica el nom de “Garoina”, que s’ha 
acabat convertint en un referent arreu del país malgrat només s’esmenta així en una 
petita zona de l’Empordà. 
Després d’una forta polèmica, l’organització és va reunir amb els participants i per 
majoria, van decidir continuar endavant amb el cartell proposat.  
 
Impressions 
Enguany és va decidir reduir el nombre d’impressions veient les restriccions.  
 
Cartell : 300 unitats 
Díptics : 2.000 unitats. Amb la informació dels paquets i dels restaurants. 
Receptaris : 750 unitats. 
Postals idiomes : 800 en francès i anglès. 
Talonaris pel sorteig:  se n’han fet 5.000 butlletes. 
 
El Sr. Joan Farré demana si el cartell va suposar un increment de menús o va 
desacreditar la campanya. 
 
La Sra. Sílvia Beleña contesta que el cartell, previ a la campanya, va donar notorietat 
perquè ens van etiquetar a xarxes socials i va fer que se’n parlés i entressin a veure 
els perfils de la Garoinada a xarxes socials. És difícil de valorar perquè encara que, 
segurament, va arribar a gent que normalment no arriba al tenir el confinament 
comarcal no van tenir l’oportunitat de venir. 
 
4. Balanç Campanya Teletreball. Informe.  
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La campanya de comunicació “Teletreballar, així sí” impulsada per l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell, es va iniciar el 5 de març i amb una durada de 
tres setmanes, va acabar el 26 de març de 2021.  
 
La campanya neix a partir dels canvis en la forma de treballar degut a la pandèmia i la 
prioritat de moltes empreses de fomentar el teletreball. Així doncs, es detecta 
l’oportunitat d’atracció d’un segment de mercat molt concret: de perfil adult, sense fills 
dependents i amb un poder adquisitiu mitjà alt, que poden permetre’s traslladar-se al 
nostre municipi per treballar a distància.  
 
L’objectiu de la campanya és aprofitar aquest canvi social i laboral, per dinamitzar el 
sector serveis, comercial i cultural de nostre municipi, oferint a aquest segment de 
mercat una destinació ideal, amb les màximes facilitats i comoditats tant per fer 
teletreball, com per gaudir quan s’acaba la jornada laboral, donant d’aquesta manera 
un impuls a l’economia municipal. 
 
La campanya va constar de la creació d’un apartat dins de la nova secció “Propostes”, 
al web visitpalafrugell amb una amplia informació relacionada amb les instal·lacions, 
facilitats i destí, juntament amb una promoció digital a les xarxes socials d’instagram i 
facebook del VisitPalafrugell. 
 
La comunicació del la campanya s’ha fet per dues vi es:  
1) Via anuncis de pagament  a facebook i instagram destinats a públic de proximitat 
(català, regions concretes d’Espanya), amb una inversió total de 500€ que han permès 
arribar a les següents xifres totals: 

- 4.267 clics  totals als anuncis 
- 2.667 clics a l’enllaç 
- Un abast total dels anuncis de 62.752 persones 
- 283.188 impressions 
- La freqüència d’impressió dels anuncis és de 4 – 5 vegades (a la gent que li ha 

arribat l’anunci, l’ha vist una mitja de 4 o 5 vegades) 
2) Via un únic post orgànic  al facebook i Instagram amb el qual s’han obtingut les 
següents xifres: 

- Facebook : total resultats d’abast de 2.484 persones, 1.1761 impressions,  141 
clics a publicació, 99 clics a enllaç web. 

- Instagram : abast de 11.084 usuaris, 12.429 impressions, 131 clics a enllaç, 
273 visites al perfil. 

- Stories Instagram : 4 stories únics, amb un resultat total de abast a 3.272 
persones, 3.995 impressions i 52 clics a enllaç 

 
El perfil demogràfic ha estat de persones entre 34 i 54 anys (42% homes i 58% dones) 
Ha estat una campanya molt curta, només tres setmanes i que l’objectiu era captar un 
segment de mercat que pugui valorar l’opció de canviar de residencia mentre fa 
teletreball, amb totes les comoditats i infraestructures necessàries.   
 
Cal destacar que la publicació orgànica a Facebook també s’ha fet en diferents 
idiomes amb l’objectiu de donar a conèixer als territoris veïns, que al nostre municipi 
es pot teletreballar amb totes les comoditats no només ara, sinó també en un futur.  
 
Les dades de les publicacions en idiomes han estat les següents: 

o CAT:  abast de 1.518 persones, 1.761 impressions, 109 clics a la 
publicació i 80 clics a l’enllaç. 

o ESP: abast de 690 persones, 9 clics a publicació, 7 clics a enllaç 
o FR: abast de 194 persones, 16 clics a publicació, 9 clics a enllaç 
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o GB:  abast de 82 persones, 7 clics a publicació, 3 clics a enllaç 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si hem pogut valorar si hem tingut demandes per venir a 
teletreballar i si monitoritzarem si està venint gent. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que hem fet trucades i correus als establiments que ho 
ofereixen i alguns sí que han tingut consultes referent a aquest tema, informant-se i 
demanant tarifes per teletreballar als seus establiments. No ens consta cap més dada 
perquè just quan va començar al campanya va haver-hi el confinament comarcal i ja 
no permetia sortir de Bcn. La campanya s’ha fet durant tres setmanes però el resultat 
creiem que es veurà al llarg del següents mesos i doni fruits en un futur no llunyà. 
Referent a la monitorització de la campanya sí que es farà un seguiment. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que ja va plantejar al regidor de noves tecnologies que cal 
millor el tema del wifi als nuclis costaners. S’ha detectat que alguns teletreballadors 
utilitzen les dades del mòbil compartint dades per poder tenir internet ja que el wifi no 
arriba. Que cal tenir-ho en compte perquè s’estan bloquejant la xarxa. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que si estem promocionant Palafrugell en aquest sentit 
que s’ha de donar tota la infraestructura necessària perquè puguin dur a terme la seva 
tasca. 
 
El Sr. Joan Vigas sap que el Sr. Marc Heras està treballant per desplegar la fibra a 
certs llocs. Diverses companyies han demanat col·locat antenes a Llafranc i donar 
també cobertura a Calella i creu que serà abans de l’estiu. 
 
El Sr. Jaume Palahí diu que el problema de col·lapse passarà igualment en moments 
de màxima afluència. El que se solucionarà serà la gent que tingui ombres. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que s’informarà a l’àrea corresponent i que des de 
l’IPEP estaran a sobre. 
 
 
5. Flors i Violes 2021. Informe.  
 
Els dies 30 d’abril, 1 i 2 de maig, Palafrugell tornarà a acollir el festival Flors i Violes. 
Una edició diferent a causa de la pandèmia i totalment adaptada a la situació actual 
però que permetrà gaudir de les decoracions i espectacles amb seguretat. 
 
Enguany es presentarà un recorregut a través d’espais i carrers a l’exterior. Espais 
emblemàtics com Plaça Nova, el pati de la Biblioteca o la Plaça de l’Església, així com 
altres carrers del centre, estaran decorats per l’ocasió. 
 
Altres espais habituals com la Plaça de Can Mario, els Forns o la Plaça d’Ermengarda 
seran els encarregats d’albergar els concerts i espectacles. Tots els espais seran amb 
aforament limitat i control d’accés, tal i com preveuen les mesures i restriccions 
aprovades pel Procicat. 
 
Tots els concerts i espectacles són gratuïts i es podrà reservar seient a partir del dia 
19 d’abril al web www.florsivioles.cat. 
 
Programa: 
 
Divendres 30 d’abril. 
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19.30 h. Judit Neddermann. Plaça de Can Mario 
 
Dissabte 1 de maig 
 
12 h. Yldor Llach. Espectacle familiar. Plaça d’Ermengarda 
 
17 h. Mr. Stromboli. Espectacle familiar. Plaça d’Ermengarda 
 
19.30 h. Ramon Mirabet. Plaça de Can Mario 
 
Diumenge 2 de maig 
 
11 h. Escola de música l’energia conservatori. Pati de la Biblioteca 
 
12 h. El Pot Petit. Plaça de Can Mario 
 
18 h. Orquestra Di-versiones. Plaça de Can Mario 
 
Aquest any, per primera vegada i conjuntament amb l’àrea de cultura, s’organitza el 1r 
concurs “Palafrugell canta”, un concurs per donar a conèixer el talent musical de joves 
del municipi. Entre tots els participants, els 5 finalistes tindran l’oportunitat de tocar a 
l’escenari ubicat a Els Fors durant el cap de setmana del festival Flors i Violes ajudant-
los així a promoure i difondre la seva música. El premi pel guanyador serà 
l’enregistrament d’un EP. 
 
Altres activitats com el ja habitual menú especial Flors i Violes, que ofereixen diversos 
restaurants del municipi, així com el concurs d’aparadors organitzat per Oohxigen, 
acabaran de complementar el cap de setmana de l’1 de maig per tal de donar la 
benvinguda a la primavera. 
 
El Sr. Alfons Rius demana quins són els premis del concurs d’aparadors. 
 
La Sra. Eva Torres li comenta les tres tipologies de premis. El primer premi, l’ofereix 
l’IPEP i es tracta d’una campanya de comunicació a triar pel premiat entre premsa 
escrita, ràdio o xarxes socials. Els altres dos premis els ofereix Oohxigen i són, el 
segon premi 4 tiquets per un Scaperrom i el tercer premi un massatge a un centre 
associat a Oohxigen. 
 
6. Convocatòria de subvencions per a activitats eco nòmiques – tercera onada 

Covid19- 2021. Informe.  
 
A la passada Junta de Govern Local de 8 d’abril es va aprovar la convocatòria de 
subvencions per activitats econòmiques que han patit la tercera onada de restriccions 
per la Covid-19. A continuació s’adjunta el contingut principal de l’acord per tal de 
poder veure com serà la convocatòria un cop s’hagi publicat al Butlletí Oficial de la 
Província: 

Relació de fets 

La crisi sanitària derivada de la COVID-19, mai viscuda anteriorment per les 
generacions actuals, ha derivat en una greu crisi social i econòmica amb 
importantíssimes conseqüències tant a famílies (sobretot les més vulnerables) com a 
milers d’empreses, autònoms i treballadors. Malauradament, l’expansió i repercussió 
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d’aquesta pandèmia ningú la va poder preveure amb anterioritat, fet que ha agreujat la 
situació. 

Palafrugell ha estat un dels municipis catalans on el coronavirus ha colpejat durament 
a nivell sanitari. Ara el nostre municipi té davant seu les afectacions econòmiques que 
se’n deriven, com per exemple: la davallada prevista de turisme, que és un motor 
econòmica important al municipi, així com la preocupació davant la pèrdua de petites i 
mitjanes empreses i d’autònoms que no podran reobrir l’activitat o la creixent 
precarització laboral en molts sectors econòmics que afecta moltes famílies. 

Atès que la principal preocupació del municipalisme són les persones, l’Ajuntament de 
Palafrugell, amb l’objectiu clar d’ajudar els palafrugellencs i les plafrugellenques, va 
aprovar, en el Ple del 23 de febrer de 2021, un nou paquet de mesures econòmiques 
per tal de minimitzar l’impacte econòmic derivat de l’actual situació d’emergència. És a 
partir d’aquest paquet de mesures, que es proposa la següent convocatòria de 
subvencions per a activitats econòmiques afectades per aquesta crisi. 

Fonaments de dret 

Atès que són d’aplicació les següents normes: 

• Llei 38/2003 , de 17 de novembre , General de Subvencions , d'ara endavant 
LGS. 

• Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions, d'ara endavant 
Reglament de la LGS . (La disposició final segona de la LGS i la disposició final 
primera d'aquest Reglament s'estableixen les normes de caràcter bàsic i no 
bàsic) . 

• Bases generals reguladores de la concessió i justificació de subvencions per a 
2021, les quals es van aprovar definitivament en la sessió ordinària del Ple de 
22 de desembre de 2020. 

Acords 

Primer. - Aprovar la convocatòria de subvencions per a activitats econòmiques de 
Palafrugell que no han hagut de tancar però han tingut restriccions d’obertura i 
pèrdues per la crisi de la Covid-19, per l’any 2021, condicionada a la prèvia inclusió de 
la present línia de subvencions en el Pla estratègic de subvencions 2021. 

Segon. - Aprovar les condicions particulars que regiran aquesta convocatòria, de 
conformitat amb l’article 4 de les bases generals de l’ajuntament de Palafrugell 
reguladores de la concessió i justificació de subvencions municipals: 

a) Objecte de la subvenció 

En l’actual situació es fa del tot necessari disposar d’instruments per donar ajuda a 
aquests col•lectius que s’han vist afectats de ple per la crisi que ha generat la Covid-
19. 

L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica en el nostre municipi, atorgant liquiditat a 
aquests col•lectius, per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions 
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empresarials, el manteniment de l’activitat i amortir la reducció dràstica d’ingressos 
que han patit. 

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva. 
S’atorgaran els imports que corresponguin a les sol•licituds, sempre i quan es 
compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària. En cas que les peticions superin el límit establert a la 
subvenció es reduirien proporcionalment els ajuts a atorgar. 

b) Destinataris 

Línia 1 . Les activitats econòmiques amb establiment físic obert al públic que hagin 
patit les restriccions d’obertura, segons la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la 
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
Concretament les següents activitats: 

− Activitats d’hostaleria i restauració 

− Empreses de serveis i comerç minorista 

− Gimnasos  

− Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil i activitats d’intervenció 
socioeducativa 

S’exclouen les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública. 

Línia 2 . Les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 
27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut 
pública i la resta d’activitats econòmiques, excloses de la línia 1, que hagin sofert una 
pèrdua econòmica entre des de l’1 de gener i el 31 de març de 2021. 

Tanmateix les dues línies hauran de complir els REQUISITS següents: 

• Es comprovarà que el nom del sol·licitant sigui el titular de l'activ itat  
econòmica i hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament, 
hagi presentat la comunicació o declaració responsable o estigui en tràmit de 
comunicació de transmissió d’activitat.  

• Els beneficiaris no poden estar afectats  per cap de les prohibicions 
contingudes a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembr e, General de 
Subvencions , ni ser deutors en cap concepte de la hisenda municipal. 

• Que l’activitat tingui més d’un any d’antiguitat. (des d’1 gener 2020) 

• L’activitat haurà d’haver estat d’alta  a la matrícula fiscal de l’IAE durant tot el 
primer trimestre sencer de l’any 2021. 

• El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant el model normalitzat de 
declaració responsable que s’inclou al document de sol•licitud i en el compte 
justificatiu i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol•liciti. 

 c) Quantia de les subvencions 
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Línia 1 . La quantia de la subvenció serà l’import de la pèrdua econòmica del període 
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2021, fins a un màxim de 700 euros per petició. 
L’import total previst per la línia és de 100.000 €. 

Línia 2 . La quantia de la subvenció serà l’import de la pèrdua econòmica del període 
entre l’1 de gener i el 31 de març de 2021, fins a un màxim de 300 euros per petició. 
L’import total previst per la línia és de 100.000 €. 

En cas que les subvencions a atorgar per qualsevol de les dues línies sigui superior al 
total previst es podrà tramitar la seva aprovació sempre que l’altra línia tingui un 
sobrant per subvencions a atorgar d’import igual o superior.  

En cas que les subvencions a atorgar superin el límit global de les dues línies es 
reduirien proporcionalment els ajuts a atorgar.  

d) Aplicació pressupostària 

La despesa originada per aquestes subvencions es fa amb càrrec a la següent 
aplicació pressupostària 32 4310 47900 del Pressupost de despeses d’enguany. 

e) Despeses subvencionables 

Línies 1 i 2 . En el compte justificatiu s’inclourà una declaració responsable del titular 
dels d’ingressos i despeses pròpies de l’activitat pel període d’1 de gener a 31 de març 
de 2021. En concret es podran tenir en compte despeses salarials, proveïdors, 
arrendaments, assegurances, etc. 

S’atorgarà una única ajuda per establiment sol•licitant, amb independència de que 
estigui donat d’alta en més d’un epígraf. 

g) Termini de presentació de sol.licituds 

El termini de presentació de sol•licituds serà el 21 de maig de 2021. 

h) Documents que cal acompanyar a la sol•licitud 

Les sol•licituds es presentaran, mitjançant el models normalitzats disponibles a la web 
de l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans 
assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú. 

A més dels documents establerts a l’article 6 de les bases generals de l’ajuntament de 
Palafrugell, caldrà presentar els següents: 

• Sol•licitud on hi consta una declaració jurada 

• Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de 
dades 

• Compte justificatiu d’acord amb el model normalitzat. En el compte justificatiu 
s’inclourà una declaració responsable del titular dels d’ingressos i despeses 
pròpies de l’activitat pel període d’1 de gener a 31 de març de 2021. En concret 
es podran tenir en compte despeses salarials, proveïdors, arrendaments, 
assegurances, etc. 

La presentació de les sol•licituds comporta la plena acceptació de les bases generals i 
aquesta convocatòria. Així mateix, la presentació de la sol•licitud porta implícita 
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l’autorització a l’Ajuntament per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les 
obligacions fiscals i tributàries directament de l’ajuntament i de l’Administració tributària 
previ a l’atorgament i al pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de 
la persona sol•licitant. 

Quan s’observin defectes o omissions en les sol•licituds o es consideri necessari 
ampliar la informació, s’emplaçarà al sol•licitant, perquè, en el termini màxim de 10 
dies, esmeni les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, 
es tindrà per desistit de la seva sol•licitud. 

i) Termini màxim de justificació 

Tota la documentació justificativa s’ha d’entregar conjuntament amb la sol•licitud. 

La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu, d’acord amb el 
model  normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament, que inclourà una declaració 
responsable del titular dels d’ingressos i despeses pròpies de l’activitat pel període d’1 
de gener a 31 de març de 2021. En concret es podran tenir en compte despeses 
salarials, proveïdors, arrendaments, assegurances, etc. 

Un cop atorgada la subvenció, i realitzades les comprovacions pertinents sobre la 
documentació justificativa regulada en aquestes bases, es tramitarà el pagament del 
100% de la subvenció atorgada als beneficiaris. 

L’ajuntament té la potestat per poder fer una auditoria i demanar els justificants i 
comprovar les dades que consten en la declaració responsable del compte justificatiu 
en qualsevol moment. 

j) Òrgan instructor 

Als efectes del que disposa l’article 48.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, es designa 
com a òrgan instructor a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP). 

k) Termini de resolució i notificació 

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 1 mes des 
de la fi del termini de presentació d’instàncies. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta si es farà difusió d’aquestes convocatòries a través de 
xarxes socials i que també sigui fàcil d’accedir perquè a les enquestes que van fer als 
comerços van veure que per alguns comerços era un procés difícil de fer. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que sí, a través de tots els canals de comunicació de 
l’IPEP, xarxes socials, base de dades, webs, etc es farà la màxima difusió i si algú té 
problemes o dubtes sempre pot trucar o enviar un correu a l’IPEP que els ajudarem en 
tot el necessari. 
 
7. Campanya “Empreses responsables en temps de Pand èmia”. Informe.  
 
L’Ipep participa activament a través del SOMI en el Pla Estratègic comarcal de millora 
de la qualitat de l’Ocupació. El Consell Comarcal del Baix Empordà conjuntament amb 
tots els Ajuntaments de la Comarca han volgut donar homenatge a aquells empresaris 
que s’han destacat per la seva capacitat d’adaptació i innovació davant de les 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

dificultats sorgides amb iniciatives que han buscat minimitzar els efectes negatius 
entre els seus treballadors i el medi ambient.  
 
Durant aquest primer trimestre de l’any s’ha treballat conjuntament pel llançament 
d’una campanya de comunicació per a detectar empreses socialment responsables a 
la comarca.  
 
A la campanya s’han presentat una vintena d’empreses de tota la comarca i un tribunal 
decidirà quines de les experiències presentades en temps de pandèmia seran 
reconegudes com a empreses socialment responsables en una acte de reconeixement 
que tindrà lloc el dia 19 de març  al teatre municipal de Palafrugell, presidit pel 
Conceller de promoció econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, el nostre 
alcalde i tinent d’alcalde, president i regidor de l’Ipep respectivament i on hi assistiran 
alcaldes de tota la comarca i les empreses que opten al reconeixement.  
 
Hi participen i han estat galardonades 2 empreses de Palafrugell: Restaurant Pa i 
Raïm i Peixos Mielgo. Els reconeixements a les nostres empreses han estat 
entregats pel nostre Tinent d’Alcalde i Regidor Joan Vigas. 
 
Estem molt orgullosos de comptar amb empresaris responsables, compromesos amb 
el seu territori que contribueixen al desenvolupament de la riquesa i la cohesió social 
de la Comarca. 
 
 
8. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre el  Consell Comarcal del Baix 

Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palaf rugell en el marc del 
Programa “30 Plus”  2021”· Aprovació.  

 
Vist l’informe de la gerent de l’Institut de Promoció Econòmica, Sílvia Beleña, referent 
a motius, conveniència i oportunitat de la signatura del Conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
Atès que l’objectiu del programa 30 plus és la inserció laboral de 38 persones majors 
de 30 anys i el conveni permetrà la participació com a beneficiaris de 8 persones o 
empreses de Palafrugell.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord en desenvolupar en el 
municipi de Palafrugell accions compreses dins del programa 30 plus, previ acord, en 
espais públics del municipi.  
 
Atès que l’aportació per la signatura del conveni és de  4.000,00€ de la partida 
32,4310,22702 “Foment de la formació, l’ocupació i l’empresa”. El pagament de 
l’aportació es realitzarà en el termini de 20 dies des de que es presenti la liquidació 
una vegada efectuades la major part de les actuacions del programa. 
 
Vist el text íntegre del Conveni que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
EMPORDÀ I L’INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE PALAF RUGELL EN 
EL MARC DEL PROGRAMA “30 PLUS” 2021 
 
Palafrugell, març de 2021 

REUNITS 
 



Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell 
C. Major, 1 – Can Rosés 

17200 Palafrugell – Girona 
Tels. 972 61 18 20 -972 61 18 45 

www.ipep.cat - E-mail: ipep@palafrugell.cat 

 

D’una part, el Sr. Joan Manel Loureiro Vall, en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, amb domicili al carrer dels Tarongers, 12 de la Bisbal 
d’Empordà. 

 
D’una altra part, el Sr. Josep Piferrer Puig, en qualitat de president de l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell, amb domicili al Carrer Major,1 de Palafrugell. 

 
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per 
una part pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i per l’altra part, per la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Les parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què cadascuna intervé i 
també la capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest 
efecte, 

 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà és l’entitat promotora del 
programa “30 Plus” al Baix Empordà, resolt favorablement el dia 21 d’octubre de 
2020 per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (Exp. SOC046/20/000039). 
L’objectiu d’aquest programa d’àmbit comarcal és la inserció laboral de 38 
persones de 30 o més anys, en situació d’atur i preferentment amb baix nivell 
formatiu, del 22 d’octubre de 2020 fins el 21 de gener de 2022. 

 
Segon.- Que l’Ajuntament de Palafrugell té delegades les competències de 
desenvolupament local de les persones, les empreses i el territori a l’Institut de 
Promoció Econòmica, organisme autònom depenent de l’Ajuntament. 

 
Tercer.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell disposa d’un Servei 
d’Ocupació Municipal (SOMI) i té una àmplia trajectòria i experiència en Polítiques 
Actives d’Ocupació (PAO). Des de la seva constitució al 2005 gestiona diferents 
tipologies de serveis, programes i accions, tant pel què fa a l’estructura, 
desenvolupament i objectius (programes de treball i formació, Servei de Creació i 
Consolidació d’Empreses, promoció de la inserció laboral i la formació...), com als 
col·lectius beneficiaris a qui van adreçades (joves, persones aturades de llarga 
durada, amb risc d’exclusió social, persones perceptores de la RG, majors de 45 
anys, persones emprenedores, treballadores i empresariat...). 

 
Quart.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, durant els últims 14 
anys, ha fet una aposta ferma per treballar amb i les persones i les empreses, amb 
l’objectiu de millorar la competitivitat del municipi i la qualitat de vida de les 
persones mitjançant la capacitació professional, l’assessorament, orientació i 
acompanyament a la inserció al mercat de treball, incentivant alhora, la promoció 
de l’activitat econòmica per la creació d’ocupació al territori tot fomentant un treball 
en xarxa i coordinat amb altres administracions i agents del territori per 
l’aprofitament de recursos professionals, la unió d’esforços i la promoció de la 
cohesió social. 

 
Cinquè.- Que el programa “30 Plus” contempla la contractació i la inserció laboral 
en empreses mitjançant ajuts a les empreses que subscriguin contractes de treball 
amb les persones participants. El Consell Comarcal del Baix Empordà gestionarà 
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l’experiència professional en entitats públiques i privades de la comarca de les 
persones participants pertanyents al municipi de Palafrugell en coordinació amb el 
SOMI de Palafrugell. 

 
Sisè.- Que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell està interessat en què 
el projecte “30 Plus” es desenvolupi al municipi de Palafrugell. 

 
Setè.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord a desenvolupar al 
municipi de Palafrugell accions del programa “30 Plus”, integrat per 8 persones 
participants o empreses, desenvolupant tasques, prèviament acordades amb 
l’entitat local i la direcció del programa “30 Plus”, en espais públics del municipi. 

 
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, acorden formalitzar 
aquest conveni de col·laboració amb subjecció a les següents: 

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà desenvoluparà el programa 30 
Plus al municipi de Palafrugell, amb el suport del Servei d’Ocupació Municipal de 
l’IPEP (SOMI), que facilitarà un espai per la interlocució amb l’empresa i les 
persones incorporades al programa. En tot el material de difusió i mitjans emprats 
cal fer constar el logo de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell amb l’objectiu de fer constar la participació de l’entitat en 
el programa. 

 
Segona.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, prèvia presentació de 
liquidació del Consell Comarcal del Baix Empordà, aportarà per a l’any 2021, la 
quantitat de  4.000,00€ procedents de la partida 32,4310,22702 Foment Formació 
Ocupació i Empresa, per assumir els costos no finançats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya del programa “30 Plus”, integrat per 8 persones participants o 
empreses”. El pagament de l’aportació es realitzarà en el termini de 20 dies des 
de que es presenti la liquidació, una vegada efectuades la major part de les 
actuacions del programa i abans de la finalització del 2021. 

 
Qualsevol despesa imputable al desenvolupament de les accions que no 
correspongui a aquests conceptes serà pressupostada i el seu pagament es 
decidirà amb acord entre ambdues parts. 

 
Tercera.- El Consell Comarcal del Baix Empordà aportarà tot el material de la 
formació especialitzada del programa “30 Plus” per tal de poder-la dur a terme 
amb garanties, d’acord amb la disponibilitat de l’Ajuntament de Palafrugell i de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 

 
Quarta.- El Consell Comarcal del Baix Empordà és el responsable de la vigilància 
i manteniment de les condicions de seguretat i salut laboral al llarg de l’execució 
de les tasques formatives que es desenvolupin. 

 
Cinquena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell cedirà un espai idoni 
per utilitzar-lo com a aula, per tal de poder impartir amb tota normalitat les accions 
previstes, si escau. El Consell Comarcal del Baix Empordà es compromet a 
respectar el correcte funcionament de les instal·lacions cedides i a no interrompre 
altres formacions que es desenvolupin al centre. Caldrà presentar una planificació 
detallada de les hores de formació per activitat formativa. 
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L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell es compromet també a 
proporcionar a l’alumnat l’accés a una aula d’informàtica o espai equipat amb 
ordinadors i connexió a Internet, per tal de poder realitzar sessions d’informàtica, 
si escau, sempre i quan s’acordi prèviament la disponibilitat amb el personal tècnic 
referent de promoció econòmica de Palafrugell i es faci la reserva seguint els 
procediments establerts d’instància per sol·licitud d’espais i informe favorable Ipep. 

 
Sisena.- L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell atorgarà o gestionarà en 
el seu cas, les autoritzacions, permisos o llicències necessaris per al 
desenvolupament de les activitats previstes en aquest conveni. 
A més, facilitarà la difusió al municipi perquè el recurs arribi tant a aquelles 
persones demandants d’ocupació que estiguin interessades en participar en 
programa com a les empreses. 

 
Setena.- Es constituirà una comissió tècnica de seguiment formada pel personal 
tècnic de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i per personal tècnic de 
Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquesta comissió 
es reunirà com a mínim tres vegades, amb la finalitat de fer un seguiment de les 
actuacions desenvolupades i valoració de les mateixes. De la mateixa manera, per 
garantir la coordinació i el bon seguiment del projecte, el Consell Comarcal del 
Baix Empordà es compromet a emetre a l’Institut de Promoció Econòmica de 
Palafrugell una memòria final del programa, on hi consti: descripció programa, 
programació i detall de les accions, participants, resultats en general i específics 
per participants de Palafrugell (persones i empreses), especificant l’impacte i 
avaluació del programa a Palafrugell, material utilitzat, cost econòmic del recurs a 
Palafrugell i fotografies. Així mateix, s’informarà a les persones participants del 
projecte del respectiu Servei d’Ocupació Municipal, amb l’objectiu de continuar 
promocionant la seva inserció laboral una vegada finalitzat el programa. 

 
Vuitena.- Aquest conveni entrarà en vigència a partir de la data de la seva 
signatura i fins al 31 de desembre de 2021 

 
Novena .- El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva 
vigència, per qualsevol de les parts signants, en els següents supòsits: 

 
- Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 
establertes en aquest conveni. 

 
- Per mutu acord de les parts signants del conveni. 

 
Desena.- Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que 
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 

 
Onzena.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 

 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.-  Aprovar  el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en el marc del Programa 
“30 Plus 2021” .  
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Segon.-  Autoritzar  la despesa derivada d'aquest conveni per import de 4.000,00 € a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 32.4310.22702 “Foment de la formació, l’ocupació i 
l’empresa” ” i el pagament de l’aportació es realitzarà en el termini de 20 dies des de 
que es presenti la liquidació una vegada efectuades la major part de les actuacions del 
programa i abans de la finalització del 2021. 
 
Tercer.-  Facultar el president perquè, en representació de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, procedeixi a la signatura del conveni i dels documents que 
siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
9. Precs i preguntes  
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que té tres coses a comentar. El primer tema és amb el 
club de submarinisme de Tamariu. Els propietaris actuals li han comentat que des de 
l’Ajuntament li han dit que una part de la terrassa que ocupen actualment no podran 
ocupar-la més. Aquestes persones han parlat amb el propietari de l’immoble per deixar 
el local i no podrien fer aquest servei a un altre lloc perquè necessiten un local a prop 
del mar. Li preocupa perquè el submarinisme és un reclam a Tamariu i ajuda a 
desestacionalitzar portant gent fora de temporada, consumeixen bars, restaurants, 
supermercats. Ara es troben que no podran utilitzar la terrassa per vestir-se de 
submarinisme motivat per una queixa d’un veí amb segona residència a Tamariu. 
Comenta que lluitaran de la manera que sigui perquè això no passi i el submarinisme 
no marxi de la cala de Tamariu. Demana al Sr. Vigas quin problema hi ha amb la 
terrassa i si realment és això que li han exlicat. 
 
El segon tema és que al darrer ple es va canviar la normativa de l’horari de construcció 
en temporada alta i l’Alcalde va dir que això s’havia consensuat amb els agents 
econòmics i comenta que l’ATP no tenia constància d’aquest canvi d’horari. Demana 
amb qui s’ha consensuat aquest canvi. 
 
El tercer tema és referent a l’aparcament de l’antic Caprabo. Que caldria treure la 
senyalització per no confondre. 
 
El Sr. Joan Vigas explica, sobre el tema del submarinisme a Tamariu, que ningú vol 
que marxi l’activitat de submarinisme a Tamariu. El problema principal és que els 
usuaris es canvien a la terrassa i tot el que comporta l’activitat de “vestuari” al mig del 
passeig. Explica que els hi van ensenyar que han adequat una part interior amb 
desaigües i fins i tot han fet un apartat amb un mini vestuari per fer aquesta activitat 
que normalment fan a l’exterior. Ell, tant de bo, li agradaria que fessin més sortides de 
submarinisme, la única cosa que es qüestiona és si aquesta activitat de vestuari / 
recepció s’hagi de fer al passeig. A partir d’aquí no hi ha cap més problema.  
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que la gent vingui del vaixell i, abans d’entrar a dins, es 
pugui treure el vestuari a fora i llavors entri a dins a fer la resta de coses no li sembla 
un problema tant greu. Està segur que si tinguessin espai suficient com a Calella o 
Llafranc ho farien sense cap problema però el passeig de Tamariu és com és i passa 
el mateix que amb les terrasses. Ara mateix tenim un centre de busseig únic que si no 
se li deixa canviar allà, es pot intentar reduir-lo, marxarà. 
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El Sr. Joan Vigas comenta que ell hi ha anat personalment, ha parlat amb la 
propietària, s’ho van estar mirant i van quedar que es dirien alguna cosa i que havien 
de trobar una solució. En cap moment li va dir que calia tancar res que, precisament, 
interessa per l’activitat econòmica però fent-lo amb les mínimes molèsties possibles.  
 
El Sr. Joan Vigas, referent al tema del canvi d’horaris i calendari per fer obres, es va 
aprovar al Ple, actualment està a exposició pública i es poden presentar al·legacions. 
Comenta que es presentin al·legacions des de l’entitat que creguin que s’ha de fer. Ara 
mateix no sap amb qui va ser el diàleg perquè el va portat l’Alcalde directament. Està 
clar que ha d’haver un acord entre tots i que cal parlar-ne. Està d’acord amb ell. 
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que parlarà amb l’ATP i presentaran les al·legacions que 
creguin. 
 
El Sr. Joan Vigas, referent al tema de la senyalització de l’aparcament del Caprabo, li 
diu que està totalment d’acord i que ho passarem a mobilitat, l’àrea responsable. 
 
El Sr. Jaume Palahí comenta que ell, personalment, va trucar als propietaris del centre 
de submarinisme i van parlar de quin era el problema. Explica que el problema d’allà, a 
part de dos veïns que demanen una part d’aquella terrassa que no se’ls hi donarà el 
permís d’OVP, és l’aigua, estris, ploms per terra, tot el que queda quan tornen de fer la 
immersió. Tot i que allà ja havien posat un sistema perquè l’aigua no anés cap a l’altre 
costat i, tot i això, segueix passant. La proposta que va fer ell, que de moment no ha 
avançat i no ho han fet oficialment, és que es canviessin a aigua dolça. Diu que potser 
a partir del mes de maig es podria fer. La proposta és que tinguessin un carro amb 
rodes de goma, per evitar soroll, i un cop arriba el vaixell enlloc d’anar cap al centre de 
submarinisme vagin a cala aigua dolça. Llavors es canviïn allà i tornin canviats i al 
centre de submarinisme esbandeixin tot el material. Aquesta proposta se’ls hi ha de 
plantejar i ho tornarà a activar. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que des de sempre han tingut molt bona relació amb l’IES 
Baix Empordà i tenen una preocupació que la formació dels nous graus serà formació 
remunerada. Demana si des de l’IPEP estarem interessats en tenir alumnes de 
pràctiques amb aquest canvi de pràctiques remunerades. També si hi ha empreses 
interessades a la borsa de treball perquè els hi ofereixin aquesta opció. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que sí, que ho va parlar amb la Cristina Lora i que el 
model de pràctiques no remunerades ens ha funcionat sempre molt bé, per tant 
seguirem col·laborant. L’únic canvi és que s’ha de parlar amb temps per tenir aquesta 
despesa prevista. Hem tingut alumnes en pràctiques que, posteriorment, han treballat 
amb nosaltres. Referent d’oferir a la borsa de treball explica que s’acaba de constituir 
una taula de treball entre educació, IES Baix Empordà i IPEP i una de les accions és 
fer una petita campanya de comunicació perquè els alumnes i empreses coneguin les 
opcions de les formacions dual i donar continuïtat a les pràctiques amb un contracte 
laboral. Això es farà a través d’uns vídeos amb experiències reals. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que el model turístic que tenim ha fet saturar en certs 
moments alguns llocs com ara Calella durant la Setmana Santa. Fer una reunió per tal 
que això no passi a l’estiu. Tractar dels temes amb les diferents àrees implicades, 
neteja, aforaments, policia, etc. No creu que sigui només problema de la segona 
residència perquè també hi ha gent que només ve a passar el dia. Li preocupa que hi 
haurà molt volum de gent aquest estiu. 
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La Sra. Sílvia Beleña li comenta que el proper dilluns tenen reunió amb l’ATP i serà un 
dels temes que es tractaran tant les problemàtiques que s’han trobat, com abordar la 
nova temporada, i quina comunicació es fa a partir d’ara. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.15 h. 


