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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 FEBRER DE 2021 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sr. David Font 
Sra. Anna Aguiló 
Sr. Marc Piferrer 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Joan Farré 
Sr. Marià Júdez 
Sr. Xavier Gómez 
Sr. Alfons Rius 
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 febrer de 2021 quan són les 
dinou hores de la tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de Govern de 
l’Institut de Promoció Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al 
començament de l’acta. 

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

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

 
2. Atorgament de les subvencions activitats econòmi ques locals 2020. Informe.  
 
Relació de fets  
 
En data 16 de juliol de 2002 es va aprovar la convocatòria de subvencions per 
activitats econòmiques locals per tal de realitzar inversions de millora de la imatge 
exterior  de les activitats econòmiques, reforma dels establiments comercials i/o 
activitats econòmiques, foment de l’emprenedoria, millora de l’estalvi energètic, foment 
de la innovació i la competitivitat, cessió de negoci, fibra òptica empreses polígons 
d’activitat econòmica de Palafrugell, inversions en el marc de la Covid-19 , d’acord 
amb les bases aprovades a tal efecte. 
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El pressupost de l’Ajuntament de Palafrugell disposa de l’aplicació pressupostària amb 
número de partida 32.4300.77001 “Subvencions activitats econòmiques”.  
 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat un total de 36 
empreses. La mesa de valoració es va reunir i va procedir a la valoració de les 
sol·licituds d’acord amb els criteris aprovats en la convocatòria.   Resta pendent fer 
l’aprovació per la JGL. 
 
Conclusions 
 
De la mesa de valoració una vegada feta la revisió de tota la documentació se n’extreu 
que les sol·licituds presentades compleixen els requisits establerts a la convocatòria 
amb els següent resultat: 
 
 

Nom fiscal NIF Import € 

 ADEE ENTERTAINMENT S.C. J55333058 
1.190,71 

AILLAMENTS GENERALS GIRONINS 
SA 

A17429358 
1.232,86 

ALEXANDRE ARZA FONQUERNA 2987 
2.000,00 

ANA SERRANO JOFRA  2254 122,74 

ANDRES PEÑALVER MANZANO 5621 
2.000,00 

ANA IRUELA RAMOS  1871 1.123,50 
BON TAP  SL B17139130 300,00 
BRUGUE MARCO SL B55271530 2.000,00 
CARLESER SL B17594706 1.036,11 
ES DOFI TAMARIU SL B55190037 2.000,00 

FRAGANCIES DE L´EMPORDÀ SCP J55196554 
2.000,00 

FERRETERIA-BRICOLATGE I 
PINTURES M. ESPADA SL 

B17534918 
2.000,00 

GEORGINA DEL AGUILA FONT 3851 
2.000,00 

HOTEL LA TORRE DE CALELLA SL B55261317 
2.000,00 

HOTEL LLEVANT SOCIEDAD 
LIMITADA 

B17386699 
2.000,00 

HOTEL SANT ROC A08094450 2.000,00 
HOTMED 34 SL B55260343 2.000,00 

ISSO VISION SOCIEDAD LIMITADA B02393122 
2.000,00 

M3C INDUSTRIAL AUTOMATION & 
VISION SL 

B55219406 
1.320,90 

MARC RIBAS TEIXIDOR 2664 187,20 

MARIA CARMEN PEREZ DIAZ 2270 
787,10 
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MECA CENTRE S.L. B17330127 2.000,00 
PEIXOS MIELGO SC J55090591 2.000,00 
SPORT 77, S.L. B17480765 2.000,00 

TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL 
CORCHO, SA A17004805 

300,00 
TERRAMAR LLAFRANC A17020256 356,83 

VINS I LICORS GRAU SA A17127630 2.000,00 
 

 
TOTAL         39.957,95 
 
 
Excepte les següents : 

 

Nom fiscal NIF Motiu 

CLUB VELA CALELLA  G17096298 
Nom fiscal no consta Alta expedient 

activitats 

CENTRE DE JARDINERIA 
PALAFRUGELL 

B17358771 Nom fiscal no consta Alta expedient 
activitats 

IMOTECH EDUCATIONAL 
SERVICES AND SOLUTIONS B17709742 Nom fiscal no consta Alta expedient 

activitats 
CONSTRUCCIONS CARRILLO 
SC J55221741 Nom fiscal no consta Alta expedient 

activitats 
ASSEGURANCES LAIA I 
JOAN ROMAN S.L. 

B55217384 
Requeriments pendents  

FIEGO I FILLS, PORT 
PELEGRI SL 

B55191605 Nom fiscal no consta Alta expedient 
activitats 

RAUL CRUZ GARCIA 2637 
Nom fiscal no consta Alta expedient 

activitats 
ANTONI MENDIETA FITER 2080 No compleix requisits capítol sol·licitat 
HELADERIAS Y 
PASTELERIAS DEL 
AMPURDAN, SA 

A17055682 No compleix requisits capítols 
sol·licitats 

 
 
3. Conveni  de col·laboració entre l’Institut de Pr omoció Econòmica de 

Palafrugell, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de P alafrugell, el Museu del 
Suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació Privada Vi la Casas – Museu Can 
Mario i la Fundació Bancària “La Caixa”. Aprovació.  

 
Relació de fets 
 
En data 21 de gener de 2021 l’IPEP Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha 
emès una memòria justificativa per a la subscripció d’un conveni de col·laboració entre 
aquest òrgan administratiu, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell, el Museu 
del Suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació Privada Vila Casas – Museu Can Mario i 
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la Fundació Bancària La Caixa per a l’exercici 2021. El conveni té per objecte el 
producte cultural Palafrugell+. 
 
En la memòria es justifica la necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el 
caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment dels requisits 
que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que estableix l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic regulen el règim jurídic dels convenis de col·laboració, 
entenent com a tals els que no tenen la consideració de finalització convencional d’un 
procediment administratiu. 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar el conveni col·laboració entre l’IPEP, l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Palafrugell, el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla, la Fundació 
Privada Vila Casas – Museu Can Mario i la Fundació Bancària La Caixa, per al 
projecte Palafrugell+ 2021. 
 
La durada d'aquest conveni és fins al 31 de desembre de 2021, quedant prorrogat per 
anys successius, si, amb dos mesos d’antelació al seu venciment, no és denunciat per 
cap de les parts. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin 
per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
 
4. Pla d’actuacions 2021. Aprovació.  

 
Veure document adjunt. 

 
El Sr. Xavier Gómez comenta, sobre el punt de la nova regulació d’habitatges d’ús 
turístic al municipi, que li preocupa. Li agradaria saber què hi ha darrera de “voler 
regular aquest sector” perquè ja està molt regulat. Explica que van tenir una reunió 
amb l’IPEP per donar el punt de vista de les agències de lloguer d’apartaments 
turístics sobre aquesta regulació. Creu que no s’han fet bé les coses perquè es va fer 
una moratòria que no ha servit per res i que s’ha anat regulant en pitjor amb un afany 
recaptatori i contentant al sector hoteler. Demana en quines directius es vol regular 
aquests sector. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li contesta que el que s’està fent ara és mirar què s’està fent, 
quins models hi ha per valorar el que s’ajusta més a nosaltres. No es pretén copiar cap 
model, es mirarà que s’està fent, quines possibilitats tenim i decidir què fer a 
Palafrugell. 
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que la regulació ja ve donada per la Generalitat, que 
l’Ajuntament pot fer alguna cosa més recaptatòria però que poca cosa més pot fer. 
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La Sra. Sílvia Beleña comenta que es pot fer un seguiment més acurat per tenir més 
garanties que la gent que es dona d’alta ho fa com toca, ingressa l’IEETT. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana com ho pretén fer l’Ajuntament si no ho fa ni la 
Generalitat. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li contesta que alguna cosa sí que es pot fer, conscienciar i 
intentar rastrejar. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que en aquests moments, per exemple, es podria obligar a 
tots els habitatges d’ús turístic que tinguessin un distintiu a la porta, que estigui donat 
d’alta i tingui un telèfon de contacte, etc. Seria intentar posar ordre, tot i que se’n va de 
l’àmbit local. Ara mateix no hi ha ni un telèfon de contacte d’un pis que tenen un ús 
turístic fraudulent. 
 
El Sr. Marc Piferrer explica que l’Ajuntament sí que té el telèfon de la persona que 
gestiona l’habitatge d’ús turístic. El que s’ha de fer és buscar l’intrusisme. Perquè 
donar més feina als legals va en contra. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que el que s’ha fet fins ara ha estat fer campanyes per 
buscar tots els habitatges il·legals perquè es donin d’alta. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana quants d’aquests s’han denunciat a la Generalitat. 
 
La Sra. Sílvia Beleña respon que no li sap donar la xifra exacta però que es van 
denunciar a molts habitatges a través de la plataforma Airbnb i es va aconseguir que 
els que no tenien els permisos els fessin fora de la plataforma. Que ja som conscients 
que n’hi ha que no estan a Airbnb i estan a altres pàgines web però alguna cosa s’ha 
aconseguit. També controlar els que tenen una llicència i aprofiten per llogar altres 
habitatges. 
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que els que ja estan legalitzats no cal posar més 
burocràcia pels que ja estan legalitzats i que es denunciï als que no estan legaltizats. 
 
La Sílvia Beleña diu que sí, que ja s’ha fet i que sap que és una feina complicada però 
que alguna cosa es pot fer. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que està d’acord amb el Sr. Piferrer i que qualsevol cosa 
que es faci s’ha de fer amb la opinió del que estan cada dia en aquest tipus de negoci. 
Comenta també que creu que els Ajuntaments poden delimitar a quines zones es pot 
posar un habitatge d’ús turístic. 
 
El Sr. Marc Piferrer explica que això ho regula el POUM i que a Palafrugell no tenim 
determinades quines són les zones turístiques. 
 
El Sr. Xavier Gómez que fos consensuat amb el sector i que no només s’ha de 
controlar als il·legals, també aquells que estan donats d’alta i no compleixen la 
normativa, no paguen l’IEETT, no informen als mossos de qui s’allotja i no tenen un 
telèfon 24 hores per les emergències. També s’està notant que cada cop hi ha més 
zones d’apartament turístic a Palafrugell i això pot fer una pujada de preu i una 
necessitat de vivenda habitual que, fins ara, no hi havia problemes perquè els han 
destinant a habitatges d’ús turístic. 
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Els Sr. Gómez també comenta que el problema d’algunes vivendes ocupades podria 
ser per la manca de vivenda de protecció oficial. Desconeix quantes vivendes ha fet 
l’Ajuntament però creu que és molt necessari. També ofereix al sector que representa 
per col·laborar. 
 
Tant la Sra. Sílvia Beleña com el Sr. Joan Vigas comenten que serà un tema que 
treballaran conjuntament i que comptaran amb ells. 
 

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

5. Preus Públics. Aprovació  
 
Vist l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals : 
 
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació , sense 

perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord amb l’article 

23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril” 

 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les 
facultats de modificació dels preus públics a la Junta de Govern. 
 
Vist l'informe número 13 emès en data 9 de febrer de 2021 per l'IPEP referent a 
l’establiment o modificació de preus públics pels tiquets individuals per vendre als 
equipaments culturals i els talonaris de 25 tiquets del Palafrugell+ per vendre als 
establiments d’allotjament on es  justifica la seva oportunitat i la valoració econòmica 
prevista  dels ingressos i despeses derivades de l’activitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.- Aprovar  la modificació /establiment dels següents  preus públics que seran 
vigents fins a la seva modificació expressa: 
 

Activitat Preu públic (iva inclòs) 
Tiquet individual 10 € 
Talonari 25 tiquets Palafrugell+ 200 € 
• tipus iva aplicat 21 % 

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

6. Precs i preguntes  
 
 El Sr. Alfons Rius comenta que ja va fer arribar al Sr. Joan Vigas i Sr. Marc Heras que 
ha estudiat dues propostes de dos municipis pel tema del comerç on line. Ha tingut 
dues reunions amb ells per conèixer els projecte. Ells ja ho estan portant a terme i ens 
poden fer arribar els convenis que han fet entre l’Ajuntament i l’associació de 
comerciants. S’ofereix per posar a l’IPEP en contacte amb els regidors dels 
Ajuntaments que va parlar, per si fos interessant. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que tenim dues actuacions previstes. Una és la 
finalització del marketplace de comerç local i també la de mercat. Aquesta plataforma 
que estan treballant des del mercat. 
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El Sr. Alfons Rius demana si la cambra de comerç de Palamós i el que fa referència al 
port de Palamós si podrien recolzar les línies del pla d’actuacions i donar suport. 
 
La Sra. Silvia Beleña comenta que des del SOMI es treballa conjuntament amb la 
cambra de comerç com ara per temes de formació. 
 
El Sr. Enric Gimeno, com a representant de la cambra de comerç, aprofita per dir que 
ells es van adherir a la UPIC (unió de polígons industrials de Catalunya) que fan 
tasques d’oficina tècnica per a Ajuntament, Consells Comarcals o ens que no tenen 
aquesta figura formada en temes de polígons industrials. Tenen interlocució amb la 
majoria de grans empreses que costa parlar com ara companyies telefòniques. 
Passarà el contacte de la directora de la UPIC a l’IPEP. També comenta que qualsevol 
necessitat ho comentem i que podem treballar plegats els projectes que necessitem. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li agraeix i es posaran en contacte amb la UPIC. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que des de l’IPEP està bé que ens preocupen del tema 
industrial i que potser des de la Cambra de Comerç ens poden donar un recolzament. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que estaria bé fer una col·laboració amb l’IES Baix 
Empordà per tal de fer-los partícips de l’espai gastronòmic de l’oficina de turisme. 
 
La Sra. Sílvia Beleña que és un espai amb moltes possibilitat i que pot donar molt més 
de sí. Actualment alguns alumnes de l’IES l’estan utilitzant per fer classe i hem 
col·laborat amb moltes altres ocasions. Comenta que qualsevol proposta que tingui la 
pot fer arribar perquè serà ben rebuda. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta també que un tema que està pendent i que l’Ajuntament 
sembla que no vol posar fil a l’agulla o no vol posar solució, tot i que el Sr. Joan Vigas 
sembla que vol donar un cop de mà, és l’hotel escola turisme ja que no es tira 
endavant. Potser aquest espai que hi ha al costat de l’oficina de turisme, que 
actualment està utilitzant TRESC, es podria fer un restaurant de l’escola d’hostaleria i 
fer les pràctiques. Demana que vol que estigui al pla d’actuació perquè fa dos anys 
que ho demana i, tot i que és conscient que educació és qui ha de liderar aquest 
projecte, creu que també afecta a promoció econòmica. Creu que des de l’IPEP 
s’hauria de tirar endavant perquè, si no es fa, es podria perdre aquest cicle. També 
considera que caldria treballar un model de poble, com fan a altres municipis, integrant 
la indústria al poble. 
 
El Sr. Joan Vigas li comenta que tot el que arriba per dinamitzar l’espai gastronòmic es 
valora i, generalment, s’accepta. Per tant l’IPEP està obert a noves propostes. Pel que 
fa a l’espai al costat de l’oficina hi ha un projecte per recuperar-lo i ha de quedar lliure 
per fer un espai per la promoció. Amb aquest canvi s’ubicaria a TRESC a un altre 
espai. 
 
Referent al tema de la cambra de comerç, el Sr. Joan Vigas, comenta que amb la 
Cambra de Comerç s’estava treballant amb el tema creuers per poder donar la opció 
de visitar Palafrugell a tots els creuers que paren a Palamós, però aquest tema ha 
quedat aturat i s’espera tornar a treballar tant bon punt s’activin de nou els creuers. 
També explica que creu que la col·laboració amb la Cambra de Comerç i el port de 
Palamós és molt necessària. 
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El Sr. Enric Gimeno explica que aquest any ha estat un any molt poc habitual i que no 
es poden fer gaires plans, tot i així ells ja han fet gestions amb el Patronat de Turisme 
Costa Brava però estan esperant a que es reactivi l’activitat turística. Des de la cambra 
faran tot el que estigui a les seves mans i explica que des del Patronat també s’està 
treballant per potencial l’activitat turística als ports de Palamós i Roses. 
 
El Sr. Xavier Gómez vol comentar sobre l’oficina de turisme que la temàtica del centre 
d’interpretació de Palafrugell és la gastronòmica, i n’hi ha alguns més arreu de 
Catalunya amb altre temàtiques. Que malauradament el restaurant que hi havia al 
costat de l’oficina de turisme no va funcionar. Per tant creu que és una bona 
oportunitat per tirar endavant la proposta que fa el senyor Alfons Rius. També comenta 
que davant de l’oficina de turisme, arribant des de Mont-ras, hi ha quatre  arbres que 
estan tapant l’edifici així com el cartell de la “i” d’oficina de turisme. També vol felicitar 
a tothom que estigui al projecte de botiga on line, li fa molta il·lusió que es tiri 
endavant. També creu que seria perfecte que es poguessin unir les dues pàgines de 
venda on line, de comerç i del mercat. Si tècnicament no és possible fer-ho tot des 
d’una mateixa pàgina proposa que estiguin enllaçades. També demana a l’IPEP que 
es faci una gran campanya de publicitat i que arribi allà on sigui, no només al Baix 
Empordà, també a tot Catalunya. També demana a totes les empreses privades locals 
perquè ajudin a fer difusió d’aquesta plataforma. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que dins del pla d’actuacions de l’IPEP ja està previst el 
tema de comunicació i, fins i tot, subvencions perquè les empreses s’adhereixin a 
aquestes plataformes. 
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que li preocupa el pla d’ocupació de via pública que 
s’està fen, sobretot a Llafranc. Explica que s’han fet reunions amb els veïns de 
Llafranc i s’està obligant tant a bars, restaurant, com privats que tenen ocupació de via 
pública a tancar-ho amb pèrgoles. Creu que hi ha d’haver una certa homogenïtat com 
a destí turístic però el tema d’obligar a tancar amb pèrgoles qualsevol negoci o, fins i 
tot a les vivendes privades, estem perdent la identitat com a platja i com a destí 
turístic. També estàs donant al privat la gran oportunitat d’ampliar el seu habitatge, de 
fer noves habitacions tancades amb pèrgoles o ampliar els seus menjadors amb 
tancaments a primera línea de mar i que actualment no ho tenen. Creu que des de 
l’IPEP s’hauria d’intervenir i mirar aquest nou pla d’ocupació de via pública. Està 
passant com les boies, diuen que la regulació ve donada per capitania marítima i quan 
es demana per aquest tema a capitania marítima ens trobem que no. Llavors han de 
fer un pas enrere i tot el que es volia fer amb les boies no es farà perquè no és una 
ordre de capitania. Per tant si és una ordre que ve donada de l’Ajuntament s’ha de 
veure la raó. Creu que s’ha de pensar molt bé el tema de tancar amb pèrgoles tot el 
frontal marítim de Llafranc, que una certa homogeneïtat s’ha de tenir i que la qualitat 
turística no es pot perdre però no es pot imaginar tots els bars, restaurants i privats 
tancats amb pèrgoles. Vol saber què es pensa des de l’IPEP però creu que no és gaire 
bona opció. 
 
El Sr. Alfons Rius demana que si aquest tema que comenta el Sr. Piferrer també té 
relació amb la reducció de terrassa dels establiments de Plaça Nova i Tamariu. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que sí, que ha posat l’exemple de Llafranc però que tenim 
diversos fronts oberts amb el tema de la ocupació de la via pública. 
 
El Sr. Joan Vigas, explica que des de l’IPEP el que s’ha d’intervenir és amb els bars, 
restaurants ja siguin de Llafranc, Tamariu, Calella o Plaça Nova. Aquest estiu, com 
l’any passat, és un any atípic i els locals estan patint una situació molt greu. També 
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creu que s’ha de contemplar tot i que cal congeniar el que comenta en Marc i el cert 
desgavell perquè acabem amb la qualitat del turisme a Palafrugell. Palafrugell, a Plaça 
Nova, té autoritzades 500 cadires. A l’estiu hi ha ocasions que n’hi ha 745. Cal posar 
ordre amb seny. Potser s’ha de donar permís per més de les que hi ha, o no o que 
totes les ocupacions siguin homogènies però també creu que aquest any potser s’ha 
de ser més flexible. També haurà de ser amb el consens de tothom. Explica que tenim 
una normativa i una burocràcia amb tants processos que qualsevol tema que cal 
denunciar es fa llarg i que, quan vols actuar, ja ha passat l’estiu. Per tant si no s’actua 
amb un esperit de consens no es pot anar bé. Li comenta que a en Marc que el tema 
de les boies es podria discutir perquè a dins de capitania marítima hi ha com dues 
lectures i ara s’ha imposat la del consens. Aquest estiu està parat i no es faran els 
canvis previstos però ens hem de preparar pel proper estiu consensuar amb els 
afectats. Per ell, com a promoció econòmica, quan més negocis millor i quan millor es 
guanyin la vida perfecte. Però que els canvis s’han de fer en un marc legal i que 
tothom l’ha de complir. També comenta que amb el tema dels privats no s’hi pot posar 
perquè és un tema de territori i que les coses entrades amb calçador no funciona i que 
s’ha d’intentar  
 
El Sr. Alfons Rius diu que tampoc es pot anar d’un extrem a l’altre perquè alguns 
acabaran tancant perquè se’ls hi posa molt difícil. 
 
Els Sr. Vigas li diu que consensuem la normativa, que capitania marítima té una certa 
incidència en alguns llocs i que es compromet a parlar-ne i que intentarà defensar com 
a promoció econòmica les terrasses però hi ha coses que no entren en la seva 
competència. 
 
El Sr. Joan Farré diu que la proposta que fa l’Ajuntament a la Plaça Promontori de 
Llafranc els hi treu la meitat de l’espai i després passen de 50 metres a 35. 
 
El Sr. Vigas diu que com a polítics el primer que s’ha de definir és què es vol. Si s’està 
d’acord que el 80% de la plaça sigui d’activitat econòmica llavors s’haurà de decidir 
com es posa. No sap si actualment és el 80, 70 o 60% però que és una plaça que està 
molt ocupada i que en el moment que es faci la normativa, amb consens de la gent i 
sense perdre la essència, s’haurà de fer complir. També s’ha de parlar en general, no 
cas per cas. També existeix la gent que no estan d’acord amb la ocupació tant elevada 
de la plaça per exemple. Tot té un gris entre el blanc i el negre. Buscar el màxim 
d’activitat econòmica respectant l’entorn. Només respectant l’entorn seguirem sent una 
destinació premium. 
 
La Sra. Anna Aguiló comenta que, per al·lusions, que li afecta tant Palafrugell com 
Llafranc. En el cas de Llafranc és un poble i té una identitat. En el moment de fer la 
remodelació del passeig es va reivindicar “un poble”. Quan es promocionen els pobles 
de la Costa Brava, per exemple, amb la paraula “mediterràniament” és perquè la 
paraula ho diu tot. Després resulta que el primer que ens carreguem és la plaça, 
l’àgora, el fòrum, és el lloc més important d’un poble de la mediterrània i resulta que el 
primer que fem és vendre l’espai a places i a parcel·les. Creu que és entendre molt 
malament quina és la identitat d’aquests pobles petits de la costa quan només els 
pensem com un lloc d’explotació econòmica i turística temporal perquè, a més, resulta 
que la macroexplotació d’aquests espais dura un mes i mig. A part d’entendre que la 
placeta de Llafranc és un lloc d’explotació turística també s’ha de pensar que és un lloc 
que té un història i una tradició i que actualment no se li veu enlloc. La gent que ve tot 
l’any o que tenen segona residència perquè són estiuejants de fa generacions, ho 
recorda i ho troba a faltar. Ens hem de preguntar si hem de viure de l’explotació pura i 
dura o hem de pensar que tenim un lloc que volem que sigui prèmium i que respon 
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mínimament a aquesta idea a la vida viscuda mediterràniament. Si això ho perdem de 
vista ens ho carreguem tot, la cultura la història i la identitat. Diu que potser no és el 
lloc però com que ha sortit el tema ho comenta. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que el que està clar és que s’ha de buscar aquest consens i que 
s’ha de vetllar al màxim per la promoció econòmica però dins d’una normativa, 
consens, imatge, etc. Intentant mantenir aquesta essència mediterrània que tenen les 
voltes, Tamariu, etc. Per exemple també trobem gent que no vol la cantada 
d’havaneres i consideren que durant un temps han gaudit de l’espai i que hi ha deu 
dies l’any que no ho poden fer. 
 
El Sr. Joan Farré té dues propostes. Ja que es fa la proposta de Palafrugell viure i 
teletreballar també proposar afegir un programa per a gent gran que es vol jubilar. 
També veient que hi ha moltes entitats, associacions, grups que no tenen llocs on 
trobar-se, proposa fer un conveni públic-privat perquè, tots els tancaments de locals, 
puguin ser la seu d’aquestes entitats. Seria com un hotel d’entitats. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que s’està treballant i que segurament, dels grups de treball que 
s’estan fent segur que sortiran propostes per intentar revitalitzar aquest espai. A finals 
de març hi haurà la presentació pública de les conclusions. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que l’espai del mercantil seria un bon lloc per fer hotel 
d’entitats. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.50 h. 


