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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 
14 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 ASSISTENTS:  
 
Vocals: 
Sr. Joan Vigas 
Sra. Marc Piferrer 
Sr. Joan Farré 
Sr. Alfons Rius 
Sra. Anna Aguiló 
Sr. Francesc Montero 
Sr. David Font 
Sr. Enric Gimeno 
Sr. Xavier Gómez 
Sr. Marc Heras 
 
 
Cap de promoció econòmica: 
Sra. Sílvia Beleña Luís 
 
Secretària: 
Sra. Eva Torres Nieto 
 
Interventor: 
Sr. Gustau Tàpias Solà 
 
Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 14 de setembre 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 la Sra. Margarida Matas excusen la seva assistència. 
 
La Sra. Sílvia Beleña dona la benvinguda al Sr. Francesc Montero nou director de la 
Fundació Josep Pla i representant de les entitats culturals a la Junta de l’IPEP. 
 
1. Lectura de l’acta de la junta mes de maig. Aprovació. 

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

 
2. Cantada havaneres Calella. Informe.  
 
Calella de Palafrugell va recuperar la tradicional Cantada d’Havaneres després que 
l’any passat la Covid-19 obligués a suspendre-la. 
 
El primer dissabte del mes de juliol, concretament el dia 3 de juliol, es va celebrar a la 
platja del Port Bo la 54ª edició i actuaran els grups Port-Bo acompanyat de la Cobla 
Els Montgrins, Els Cremats, Peix Fregit i Ultramar.  
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En motiu de la pandèmia, aquesta 54a edició va ser excepcional i només hi va haver 
un aforament del 50%. No hi va haver pantalles gegants a les platges ni el mercat 
d’artesans, per evitar aglomeracions. Pel que fa als concents de prop que es feien 
després de la Cantada a les tavernes tampoc es van poder celebrar ja que l’hora de 
tancament dels establiments de restauració era a les 12.30 de la nit, fet que impedia 
que els grups participants a la cantada hi poguessin actuar ja que la Cantada 
s’acabava al voltant de la mitja nit. 
 
D’altra banda, van tenir lloc un seguit d’activitats emmarcades en la 54a Cantada 
d’Havaneres: divendres, 2 de juliol, a les 19h a l’Hotel Alga, una taula rodona “Carles 
Sentís i les havaneres de Calella de Palafrugell” i a l’endemà de la cantada, aprofitant 
el mateix escenari de les havaneres, un doble concert de Stay Homas, dins el festival 
Ítaca. 
 
La Policia Local va dissenyar un dispositiu per minimitzar l’aglomeració de públic al 
centre de Calella que consistia en un control entre la plaça de Sant Pere Fins al C. 
Francesc Estrabau del públic assistent. Aquest dispositiu pretenia controlar l’accés a 
aquesta zona en el cas que l’aforament d’aquest tram es veiés superat. Finalment, en 
cap moment es va haver de tallar el pas en aquesta zona ja que l’afluència de gent va 
estar sempre dins els límits de la normalitat. 
 
La setmana anterior a la Cantada es va informar als establiments afectats per aquest 
dispositiu sobre en què consistirien les mesures que es preveien prendre. 
 
La Cantada va transcórrer amb tota normalitat així com també l’afluència de visitants a 
Calella. 
 
El Sr. Enric Gimeno destaca la sensació de seguretat que es tenia a la cantada 
d’havaneres. Segurament es podia omplir la grada amb més persones i, en canvi, es 
va decidir fer el 50%. Hi havia un ambient de seguretat en un moment que tothom 
estava molt pendent del què passava a la cantada. Es veia que l’esdeveniment estava 
molt ben organitzat. El Sr. Gimeno felicita a l’organització i a la policia local per la feina 
feta. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que era una prioritat el tema de la seguretat i que  
havíem de donar exemple, sobretot tenint en compte que la cantada era just a principis 
d’estiu i en dependria la temporada. La imatge que es volia donar és que Palafrugell 
era un lloc segur per passar les vacances i es va aconseguir. També destaca la 
col·laboració de les diferents àrees implicades de l’Ajuntament, sobretot de la policia 
local. 
 
3. Cantada d’havaneres Tamariu. Informe.  
 
La Cantada d’Havaneres de Tamariu va tenir lloc el 4 de setembre a les 7 de la tarda, 
amb un canvi d’ubicació per primera vegada en 25 anys per les restriccions del 
Procicat. L’edició d’enguany, davant la impossibilitat de fer la cantada a la platja, on 
s’hi havia realitzat totes les edicions, va permetre recuperar el concert i fer-ho amb la 
màxima seguretat. Així, la cantada es va celebrar a la plaça de Teresa de Calcuta 
(parc del C. de la Riera). Aquest emplaçament va permetre establir un perímetre a la 
zona del concert, assignar seients als assistents, controlar els accessos d’entrades i 
sortides i evitar que els passants provoquin aglomeracions a l'exterior del recinte. Les 
entrades, que eren gratuïtes, es podien reservar a l'oficina de turisme de Tamariu o bé 
per telèfon. Es van habilitar 150 localitats anticipades que es van reservar en pocs 
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dies. El mateix dia de la Cantada també hi va poder accedir gent de pas fins arribar a 
uns 300 assistents. 
 
Els grups participants a la cantada van ser Peix Fregit, Arjau i Els Cremats. 
 
La valoració és molt positiva ja que el lloc, tot i no ser la platja, presentava un aspecte 
molt acollidor i agradable. 
 
 
4. Perfil Instagram Vistipalafrugell. Informe.  
 
A data 5 d’agost de 2021, l’instagram oficial de turisme @visitpalafrugell va patir un 
atac informàtic.  
 
Van accedir al compte i van canviar totes les contrasenyes i accés de seguretat, 
procedint immediatament a enviar un whatsapp al número de la persona que porta la 
comunicació a l’IPEP i que té el número de telèfon vinculat, fent xantatge demanant 
diners a canvi de retornar el compte o eliminar-lo.  
 
Demanaven 300€ enviats en bitcoins. Es va intentar mantenir conversa per guanyar 
temps i recuperar el compte però va ser impossible.  
 
Les gestions dutes a terme per recuperar el compte van ser:  

- Contactar amb policia local i mossos d’esquadra que ens van indicar que 
s’havia de fer denúncia  

- Contactar amb una especialista en xarxes socials (Montserrat Peñarroya) que 
ens va aconsellar, mantenir conversa per guanyar temps, trucar al 112 per 
activar la denúncia i fer denúncia a Facebook.  

- Contactar amb 112 per fer denúncia a mossos  
- Gestions corresponents per accedir al compte (denúncia a facebook i 

instagram, passes a seguir per la recuperació de compte...) 
- Contacte amb l’empresa especialista que treballa per a Google “Agencia 

Kreatib” que es va oferir de forma altruista a ajudar-nos, per cedir les gestions 
de recuperació del compte.  

- Durant tot el dijous fins al vespre i part del divendres al matí, gestions amb 
l’agencia Kreatib per intentar recuperar el compte, sense èxit. 

- Denúncia presencial a Policia Local 
- Divendres, 6 d’agost: obertura nou compte @visitapalafrugell 
- Comunicació i difusió del nou compte a xarxes socials i whatsapp  

 
El compte a dia 10 d’agost de 2021, s’ha perdut completament, eliminant fins i tot, la 
vinculació a facebook business suite.  
 
Per altra banda, fer esment que segons l’empresa Agencia Kreatib, el fet vandàlic ha 
estat obra no d’una persona, sinó d’una banda organitzada que opera amb aquest 
tipus d’atacs informàtics a nivell internacional.  
 
Així mateix, ells s’han trobat amb aquest casos altres vegades i en una ocasió van pagar i 
van tornar el compte totalment buit, en una altre ocasió van pagar i després els hi van 
demanar més diners, pel qual ja van decidir deixar-ho córrer i perdre el compte igualment.  
 
Cal fer esment que ja hem patit altres atacs informàtics a twitter i facebook però s’ha pogut 
solucionar internament, però en aquest cas, han entrat a través d’un sistema tecnològic 



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 

 

potent, especialista i amb tanta velocitat que no varem tenir temps de recuperar res, ni van 
deixar cap porta oberta a poder recuperar el compte.   
 
Cal destacar el gran suport que ha rebut l’IPEP per part de l’Ajuntament i diferents 
àrees, d’altres institucions, d’establiments, de particulars i d’entitats, que han compartit 
a les seves xarxes i entre els seus contactes el nou compte creat per tal de fer xarxa i 
aconseguir ràpidament seguidors. Destaquem el suport dels diferents partits politics, 
periodistes, artistes, associacions, departaments de turisme d’altres municipis i 
bloggers de diferents sectors, entre d’altres.  
 
A data 10 d’agost de 2021 (amb només 3 dies des de l’obertura del nou compte) ja 
comptava amb 1200 seguidors.  
 
A data de 13 de setembre compta amb 2.490 seguidors. 
 
El Sr. Xavier Gómez comenta que estaria bé compartir amb els negocis de Palafrugell les 
mesures que es poden prendre de forma preventiva per evitar aquest tipus de problemes. 
Proposa fer un mailing amb els passos a seguir per evitar atacs informàtics. 
 
5. Suports instal·lats per dispositius mòbils. Info rme.  
 
S’han col·locat  un total de 4 pals selfie, com anomenem nosaltres (què és un 
estructura de fusta i acer inoxidable), que serveix per poder-se fer una fotografia de 
cara (el que coneixem popularment com “selfie”) amb la diferència que gràcies a 
aquestes bases, ens permet fer-nos la fotografia de cos sencer.  
S’han col·locat en punts estratègics del nostre municipi, que són:  

- Calella de Palafrugell,  situat al mirador de la plaça Joan Granés i Noguer (al 
camí de ronda des del Sant Roc direcció a la platja del Golfet) 

- Llafranc , situat a la punta d’es Blanc al camí de ronda entre Calella i Llafranc, 
just al costat del banc que mira cap a la badia 

- Tamariu , el trobarem a l’embarcador, just ben bé davant de l’escultura de la 
l’Escorpora amb vistes a la platja gran de Tamariu   

- El Far, situat al mirador de Joaquim Turró. 
 
Faltarà un 5è suport que anirà col·locat a les Vies Verdes que anirà a càrrec de la 
Diputació.  
 
L’objectiu és oferir un recorregut fotogràfic arran de costa en un marc ideal com a carta 
de presentació de tota la bellesa que podem trobar a la nostra destinació. 
 
Al suport hi ha una xapa amb un QR que porta a la geolocalització de la resta de punts 
on hi ha col·locat la resta i també al web oficial de turisme: www.visitpalafrugell.cat, 
així mateix també convida al usuari a publicar i etiquetar les seves fotografies amb el 
hashtag de turisme.  
 
El Sr. Alfons Rius creu que falta informació a cert llocs dels camins de ronda, 
encreuaments, etc, així com a altres recursos turístics. Creu que estaria bé fer-ho però 
senyalitzant d’una altra manera o afegint codis QR, per exemple, per posar informació  
d’horaris d’edificis, informació històrica, etc. També troba que potser no caldria invertir 
en els pals selfie, ja que la gent avui en dia ja es fa la foto sola, i en canvi invertir en 
senyalitzar in situ i afegir informació important. També comenta que caldria adaptar la 
informació per a persones amb dificultats visuals. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que segur que es pot posar més informació però que, 
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actualment, del camí de ronda precisament, hi ha molta informació i propostes de rutes 
al web i a l’APP “Palafrugell al mòbil”. Referent a adaptar la informació turística per a 
persones amb dificultat visuals està sobre la taula i està previst adaptar la informació 
turística. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta que està molt bé trobar la informació a les xarxes però que 
també cal pensar amb la gent més gran que no utilitzen la tecnologia i que caldria 
posar la informació in situ. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que hi ha molts recursos turístics que tenen ja unes 
plaques amb la informació més rellevant com la Fundació Josep Pla, el Museu del 
Suro, Sa Perola, etc. 
 
El Sr. Xavier Gómez recentment va fer una visita a la ruïnes d’Empúries i li va agradar 
molt que durant el trajecte es trobava punts amb codis QR per  mirar la història dels 
diversos punts, en 4 idiomes. També hi havia la opció amb la història explicada pels 
infants. 
 
El Sr. Marc Heras comenta que les plaques que hi ha a diferents elements patrimonials 
del municipi van néixer d’un projecte vinculat a la Viquipèdia, que fa uns 8 anys vam 
tenir un viquipedista resident. Tots aquests elements patrimonials estan enllaçats a 
l’article corresponent de la Viquipèdia i això pot ser tant extens com cadascú vulgui 
aportar a aquestes referències. Per tant la informació que hi ha allà està actualitzada i 
és molt complerta. Tot en funció de la informació i aportacions que aportin els 
voluntaris. Creu que cada espai de Palafrugell té el seu escut amb la informació 
enllaçada, que potser faria falta fer-ne més però déu ni do la feina que es va fer en 
aquell moment. 
 
El Sr. Xavier Gómez comenta que també està bé que la informació estigui en format 
àudio perquè així tots els membres de la família poden escoltar la informació al mateix 
moment. 
 
 
6. Balanç de la convocatòria de subvencions per a a ctivitats econòmiques 3a 

onada Covid. Informe.  
 

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: 

La Junta de Govern de 8 d’abril de 2021 va aprovar la convocatòria de subvencions 
per activitats econòmiques que no han hagut de tancar però han tingut restriccions 
d’obertura i pèrdues per la crisi de la Covid 19 per a l’any 2021. Hi havia dues línies: 

Línia 1 . Restaurants, bars, comerços, gimnasos i activitats docents, de lleure infantil i 
juvenil o d'intervenció socioeducativa, amb establiment físic, que hagin patit 
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). 
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Quantia: L'import de les pèrdues econòmiques del primer trimestre 2021, fins a un 
màxim de 700€. 

Línia 2 . La resta d'activitats econòmiques que no hagin patit restriccions d'obertura 
però hagin tingut pèrdues dins el primer trimestre de l'any 2021. 

Quantia: L'import de les pèrdues econòmiques del primer trimestre 2021, fins a un 
màxim de 300€. 

Termini de presentació: 21 de maig de 2021, a través de la seu electrònica de 
l'Ajuntament de Palafrugell 

La Junta de Govern de 29 de juliol de 2021 va resoldre la concessió de les 
subvencions amb els següents resultats: 

 

Aplicació disponible: 200.000 € 

Línia 1. 

Empreses sol·licitants línia 1: 102 

Sol·licituds concedides: 92 

Sol·licitud denegades: 11 

Imports atorgats: fins a 700 €   

Import total atorgat: 63.728,68 € 

Línia 2. 

Empreses sol·licitants línia 2: 78 

Sol·licituds concedides: 68 

Sol·licitud denegades: 10 

Imports atorgats: fins a 300 €   

Import total atorgat: 19.666,05 € 

 
 
 
7. Balanç de la convocatòria dels ajuts en espèciee s per a persones a l’atur o 

ERTO, Covid19. Informe . 
 

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 persones afectades per aquesta crisi: 

La Junta de Govern de 17 de juny de 2021 va aprovar la convocatòria de subvencions 
per a persones aturades i treballadors afectats per un ERTO a data 1 de gener de 
2021. 

Quantia: L'import és de fins a 100€. 
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Termini de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2021, a través de la seu 
electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell 

La Junta de Govern de 26 d’agost de 2021 va resoldre la concessió de les 
subvencions amb els següents resultats: 

 

Aplicació disponible: 100.000 € 

Persones sol·licitants: 255 

Sol·licituds concedides: 211 

Sol·licitud desestimades: 44 

Imports atorgats: fins a 100 €   

Import total atorgat: 21.100 € 
 
 
8. Dades del Servei d’Ocupació Municipal de Palafru gell (SOMI) estiu 2021. 

Informe.  
 
El Servei d’Ocupació Municipal de Palafrugell ha gestionat 133 ofertes de treball 
diferents, generant 167 llocs de treball fins a finals de juliol. Han utilitzat el servei  83 
empreses diferents, de les quals un 58% són del municipi, gràcies en la major part a la 
relació de proximitat amb les empreses que manté l’Institut de Promoció Econòmica.  
La resta de les empreses provenen en un 19% de la comarca i en un 23% amb seu 
extracomarcal i activitat a Palafrugell. De les 192 insercions registrades al mercat de 
treball 94 són derivades de la gestió directa del servei. Per distribució per gènere,  
d’aquestes insercions 100 corresponen a dones i 92 a homes, pel què està força 
igualat i l’edat mitjana de les persones inserides al mercat de treball és de 38 anys. 
S’han valorat 719 persones candidates per cobrir les necessitats de les empreses.  Pel 
què fa a la tipologia d’ofertes gestionades aquesta és la classificació per ordre de més 
sol·licitades: 

1. Dependents/es i venedors/ores 
2. Cambrers/eres i personal de cuina 
3. Personal de neteja 
4. Vigilants 
5. Recepció 
6. Operaris de manipulats 

S’observa en el que va d’any una significativa millora respecte a l’any passat tot i que, 
en un context marcat per la covid i la normativa subjecta a aquest, l’ocupació a 
Palafrugell s’ha concentrat molt en l’època estival, més encara del què és habitual, 
dificultant la cobertura dels llocs de treball i la recerca de persones treballadores per 
facilitar la mà d’obra a les empreses. La incertesa del moment  i la immediatesa de les 
necessitats ha condicionat l’atenció de totes les demandes entrants al servei, no 
podent satisfer la cobertura requerida de llocs de treball en un format més distès. Tot i 
així, el balanç és positiu i es denota un augment de l’activitat econòmica i del mercat 
de treball.  
 
9. Joves titulats en pràctiques. Informe.  
 
El Servei d’Ocupació Municipal de l’IPEP ha sol·licitat per sisè any consecutiu  el 
programa subvencionat de “Contractació en pràctiques de persones joves titulades 
beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya”. Aquest programa està 
impulsat per la Unió Europea i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i forma part 
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d’una estratègia europea que té per objectiu facilitar l'accés als joves al mercat de 
treball, i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil.  
 
La subvenció rebuda és de 55.000€ que sumat a l’aportació de l’ajuntament i a la feina 
del personal tècnic que coordina, tutoritza i gestiona el projecte fa possible que any 
rere any Palafrugell pugui oferir aquesta oportunitat d’accés al treball a les persones 
joves titulades. 
 
Aquesta convocatòria permet la contractació de 5 persones joves per desenvolupar 
diferents projectes dins l’ajuntament. Enguany es cerquen aquests 5 perfils 
professionals: 

• Tècnic/a d’intervenció social. 
Perfil vinculat a l’atenció a les persones: titulació en educació social,   
treballador/a social, psicòleg/loga.  
 
• Tècnic/a ambiental. 
Titulació en ciències ambientals o geografia i/o titulació en biologia, 
ciències del mar, geologia, enginyeria agrícola o forestal, amb estudis 
complementaris de gestió ambiental.  
 
• Agent digital. 
Perfil de cicle formatiu de grau superior com a integrador/a social o cicle 
formatiu de grau superior en administració i gestió.  
 
• Tècnic/a de comunicació audiovisual. 
Persones titulades en Comunicació audiovisual i multimèdia o un cicle 
formatiu de grau superior de realització o producció de vídeo, entre 
d’altres estudis relacionats a les tasques a desenvolupar.  
 
• Tècnic/a de gestió de residus. 
Persones titulades en Ambientòleg/a, Biòleg/loga, Geògraf/a o bé amb 
un cicle formatiu de grau superior en Seguretat i Medi Ambient.  

 
Els requisits per poder participar al procés de selecció són els següents: 

- Tenir màxim 29 anys. 
- Estar inscrit a l’Oficina de Treball com a (DONO) Demandant d’Ocupació No 

Ocupat. 
- Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil. 
- Complir les condicions per contractació en pràctiques. 
- I no haver participat a les convocatòries 2019 o 2020. 

S’ofereix un contracte en pràctiques de 6 mesos a jornada complerta a l’Ajuntament 
de Palafrugell amb incorporació al juliol 2021. 2 joves s’han incorporat ja aquest 
mes d’agost desenvolupant les taques en l’àrea de Medi Ambient i en la de 
Comunicació. En concret, un tècnic ambiental que porta a terme tasques vinculades 
a adoptar les mesures d’adaptació enfront els canvis ambientals que estan per 
venir a nivell local; i un tècnic de comunicació audiovisual, que desenvolupa 
continguts audiovisuals referents a les diferents àrees de l’Ajuntament. 
Durant aquesta primera quinzena de setembre es durà a terme un procés de 
selecció per a cobrir les 3 places restants per a realitzar projectes a l’àrea de 
qualitat urbana, Benestar social, OAC –IPEP.  
 
10. Nou conveni per a la formació en socorrisme i h omologació platja de 

Llafranc. Informe.  
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En data 28 de febrer del 2020 es va signar el “Conveni entre l’Ajuntament de 
Palafrugell i Sh Concept Formació SL per a la cessió d’espais municipals,mitjançant 
autorització d’ús privatiu, amb l’objectiu d’oferir formació ocupacional subvencionada 
en l’àmbit del socorrisme, formació acreditada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina, sobretot 
adreçada majoritàriament a joves.  
 
Finalitat: formació de persones en Certificat de professionalitat de Socorrisme aquàtic, 
amb l’objectiu de poder cobrir la demanda de les empreses de persones formades 
segons legislació vigent per aquest lloc de treball. 
 
Al novembre del 2020 es va obtenir l’homologació de la Generalitat dels espais 
necessaris per a impartir la formació ubicats a la piscina municipal i a l’edifici de Can 
Genís.  
 
Durant aquest 2021, aquesta col·laboració ens ha permès la realització de 2 cursos de 
socorrisme de 380h, un de febrer a maig i l’altre d’abril a juny, amb un total de 28 
persones participants. La majoria han pogut  acreditar-se com a socorristes i 
inscriure’s al ROPEC, acreditació indispensable per treballar de socorrista.  Hi ha 
hagut una bona participació de les empreses per acollir en pràctiques i una demanda 
laboral important per a contractar personal. Una vegada finalitzades les pràctiques la 
majoria dels participants han comunicat disposar d’oferta de treball. 
 
Hem detectat la necessitat de formació en socorrisme en entorn natural, a platges, ja 
que en breu s’anul·larà la moratòria legal que amb aquesta primera formació realitzada 
serveixi per treballar a platges.  
 
Atesa aquesta nova necessitat d’impartir formació per a l’obtenció del Certificat de 
Professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals a la platja de Llafranc, 
escau subscriure un conveni nou que ho reculli i permeti homologar la platja per poder 
impartir la formació pràctica.  
 
En data 5 d’agost de 2021, s’aprova per Junta de Govern Local de l’Ajuntament el nou 
conveni citat anteriorment amb vigència de l’1 de setembre de 2021 a 31 de desembre 
de 2023, amb una opció de pròrroga des de l’1 de gener de 2024 al 31 de desembre 
de 2024. 
 
La signatura d’aquest nou conveni es va dur a terme en data 9 d’agost de 2021, 
deixant sense efecte el conveni anterior amb vigència fins al 31 de desembre 2021. 
 

 
11. Sol·licitud d’un/a agent d’ocupació i desenvolu pament local (AODL) 2021-

2022 pel Pla d’Acció dels Polígons d’Activitat Econ òmica de Palafrugell i 
entorn. Informe.  

 
Vist el resultat i les conclusions dels documents estratègics encarregats per l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell:  
• Anàlisi de l’organització, pla d’accions i estratègies de l’Institut de Promoció 

Econòmica de Palafrugell Post Covid 19, presentat el març de 2021. 
• Pla d’acció per a la captació i la dinamització econòmica dels PAES de Palafrugell 

i el seu territori, presentat a l’IPEP aquest agost de 2021 per la Unió de Polígons 
de Catalunya (UPIC).  
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Vist el Pla de Treball anual AODL 2021-2022, que es crea a partir dels documents 
estratègics anteriorment esmentats i del pla d’accions que presenta l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell, per treballar per la ocupació i desenvolupament 
territorial en l`àmbit dels polígons d’activitat econòmica de Palafrugell i la Riera 
d’Esclanyà de Begur. (En aquest Pla de Treball s’informa que s’està en converses amb 
l’Ajuntament de Begur per tal de signar un conveni per col·laborar conjuntament amb 
la dinamització dels PAE.)  
 
L’execució d’aquest Pla d’accions té l’abast suficient per incorporar una persona més a 
l’equip de la secció d’empresa de l’IPEP. La figura d’un AODL és el que més encaixa 
ara mateix, i aprofitant que va sortir la convocatòria s’ha decidit sol·licitar-ho.  
 
El 29 de juny es va obrir la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de 
subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i 
desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) 
amb termini de presentació de la sol·licitud el 15 de setembre de 2021. 
 
Aquesta convocatòria estableix com a quantia total de la subvenció fins a un 80% del 
cost salarial total anual, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat social de 
l’Agent d’ocupació i desenvolupament local amb un topall màxim de 36.000 € euros. 
 
El dijous 9 de setembre, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de treball anual del 
nou AODL 2021-2022” i la sol·licitud d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local 
(AODL), mitjançant de convocatòria de subvenció 2021 del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que presenta la següent distribució de costos: cost total anual previst 
40.557,47 € ; subvenció sol·licitada 36.000,00 €. 
 
Per la qual cosa, s’informa a la junta que se sol·licitarà al SOC la figura d’un AODL per 
poder desenvolupar el Pla d’acció per a la captació i la dinamització econòmica dels 
PAES de Palafrugell i el seu territori. Aquest pla que va ser presentat per part de 
l’empresa que l’ha desenvolupat al mes d’agost, es presentarà a la junta de govern de 
l’IPEP el proper mes d’octubre. 
 
El Sr. Joan Farré demana si té alguna cosa a veure amb el projecte que s’està fent de 
polígons des del Consell Comarcal. També diu que considera que és important que hi 
hagi subvencions pels emprenedors que vulguin fer un pas endavant. Comenta que no 
s’han de perdre aquestes oportunitats de treball que hi haurà sobretot en el tema de la 
sostenibilitat. Consiera que tot el que es faci en aquesta línia serà benvingut. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que serà un projecte paral·lel. Des de l’IPEP formem 
part de la taula de polígons industrials del Consell Comarcal però aquest pla 
d’actuacions té prou envergadura per poder-ho liderar nosaltres treballant sempre de 
la mà del Consell Comarcal. Per donar un impuls per ajudar a l’associació de polígons 
ajudar-la a treballar autònomament i és un àmbit que queda molt per recórrer i és una 
oportunitat que no hem de deixar perdre. El proper mes s’explicarà el pla de treball. 
 
 
12. Convocatòria extraordinària Plans de Sostenibil itat Turística en Destinacions 

per a ens locals finançada amb fons Next Generation  EU. Informe  
 
El 28 de juliol de 2021 es llancen convocatòries a través del Programa Extraordinari de 
Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions, de 3 anys de durada i 1.858M € de 
pressupost.  
 



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 

 

Des del 3 d’agost i fins al 20 de setembre està oberta la primera convocatòria per 
2021, finançada amb fons Next Generation EU.  
 
Els ens locals de Catalunya poden presentar projectes encaminats a fomentar la 
transformació i modernització del sector turístic a través de la sostenibilitat i la 
digitalització.   
 
L’Estratègia determina una tipologia de destinacions que corresponen als mínims 
d’inversió per pla:  

• Gran Destino Urbano (Madrid i Barcelona): 10M €  
• Sol y Playa muy internacionalizado: 5M €  
• Destino Urbano/Ciudad con identidad turística / Sol y playa mixto o residencial: 

2M € 
• Rural costero/Espacios naturales terrestres/Destinos rurales con identidad turís

tica: 1M€  
Les actuacions subvencionables per a cadascuna d’aquestes categories giren al 
voltant de 4 eixos:  

1) Actuacions en l’àmbit de la transició verda i sostenible: actuacions de 
reconversió urbana, esponjament d’edificacions, rehabilitació d’edificis, 
restauració ambiental, gestió d’espais naturals, accions d’implantació 
d’economia circular i actuacions d’adaptació al canvi climàtic.  

2) Actuacions de millora d’eficiència energètica: actuacions orientades a la 
reducció de l’energia requerida per a proporcionar productes i serveis turístics 
limitant la contaminació per carboni i estimulant la transició cap a energies 
renovables així com actuacions de mobilitat sostenible.  

3) Actuacions en l’àmbit de la transició digital: actuacions que faciliten la millora 
contínua dels processos inclosos en la cadena de valor turística mitjançant la 
utilització de la tecnologia.  

4) Actuacions en l’àmbit de la competitivitat: accions de creació d’oferta, millora de 
producte, creació d’equipaments i millora de la gestió de la destinació.   

 
Perquè siguin subvencionables, s’ha de tractar d’actuacions que no poden haver estar 
iniciades abans que s’atorgui la subvenció i han d’haver estat executades en el 
període de 3 anys (2022-2024).  
 
Des de l’IPEP, i després de parlar-ho amb intervenció i el cap de l’àrea d’urbanisme, 
considerem que en el primer eix hi podria encaixar el projecte de desdoblament de 
l’Avinguda Espanya, fases 2 i 3 (descartem la fase 1 perquè s’iniciarà properament, 
abans que acabi l’any), que comprèn una pista ciclable al seu costat, així com el parc 
previst de construir on actualment hi ha l’espai firal, l’aparcament proper al recinte 
actual i a la zona de la Granota així com la reforma de la finca de les Arenes. 
 
La pista ciclable, que connectarà amb els trams ja existents de via verda, és una de les 
actuacions proposades dins d’aquest eix 1: “Infraestructura cicilsta i adequació 
d’itineraris no motoritzats”. 
 
I la construcció del parc paral·lel a un tram del desdoblament de l’avinguda, encaixaria 
amb l’actuació descrita també a l’eix 1 de “Gestió de l’ús públic en espais naturals”. 
 
Si s’atorga la subvenció al projecte presentat, les actuacions que aquest incloguin 
seran finançades al 100%. 
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El Sr. Marc Piferrer demana si li podem fer arribar una còpia dels projectes pels que 
s’ha demanat la subvenció i comenta que s’hauria d’haver fet una junta extraordinària 
per veure les proposta de projectes amb el sector privat. 
 
El Sr. Joan Farré comenta si s’ha considerat la possibilitat de finançar trams de camí 
de ronda. 
 
La Sra. Sílvia Beleña contesta que per a futures ocasions sí que es podrà tractar a la 
Junta però en aquesta ocasió els temps ha estat tant just que per aquest  motiu no es 
va presentar. També comenta, contestant al Sr. Joan Farré, que a partir del gener 
cada primer trimestre a través del Consell Comarcal es podrà optar a altres vies de 
finançament per temes com el camí de ronda i actuacions més petites que les que 
presentem ara. Ara és un projecte molt integral i molt complex i no permetia integrar 
camins de ronda perquè no el projecte englobava la façana sud del municipi. 
 
 
13. Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc  de subministrament 

d’energia elèctrica, lots 1 i 2 baixa tensió, amb d estinació a les entitats locals 
de Catalunya(exp. 2019.03). Ratificació  

 
Antecedents. 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), pels grups tarifaris: 
 
Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL): - Sublot BTL1: Punts de consum amb tarifa 
d’accés 2.0A o la que la pugui substituir. - Sublot BTL2: Punts de consum amb tarifa 
d’accés 2.0DHA o la que la pugui substituir. - Sublot BTL3: Punts de consum amb 
tarifa d’accés 2.0DHS o la que la pugui substituir. - Sublot BTL4: Punts de consum 
amb tarifa d’accés 2.1A o la que la pugui substituir. - Sublot BTL5: Punts de consum 
amb tarifa d’accés 2.1DHA o la que la pugui substituir. - Sublot BTL6: Punts de 
consum amb tarifa d’accés 2.1DHS o la que la pugui substituir. 
 
Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH) - Sublot BTH1: Punts de consum amb 
tarifa d’accés 3.0A o la que la pugui substituir 
 
Al qual es va presentar pels tres lots les següents empreses: ENDESA ENERGIA, 
SAU, NEXUS ENERGIA, SA, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA i 
IBERDROLA CLIENTES, SAU 
 
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat 
anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment 
establert per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va 
procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans 
relacionades. 
 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci 
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar 
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l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives 
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació 
dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment 
de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que 
deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va 
adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor 
preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de 
sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, 
previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 . 
 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1 i 2, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 
 
5.- Actualment l’Institut de promoció Econòmica de Palafrugell, es troba adherit a 
través de l’Ajuntament de Palafrugell, des del 20 de maig de 2014 al sistema 
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM té 
constituït conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
6.- En data 2 de juliol de 2021 l’enginyer de l’ajuntament emet informe, que consta a 
l’expedient, prenent les factures de les despeses elèctriques i extrapolant-les amb els 
preus que figuren a la formalització del contracte de l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica (2019.03-D1), s’arriba a la conclusió que l’adhesió a aquests acord 
resulta oportú per eficiència i economia d’escala. 
 
7.- En l’expedient hi consten, de conformitat amb l’article 116 i de la disposició 
addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, 
per la qual es van transposar a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(en endavant LCSP), els següents documents: 
 
- Informe tècnic de necessitats 
- Certificat d'existència de partida pressupostària, amb crèdit, adequat i suficient 
- Plec de prescripcions tècniques 
- Plec de clàusules administratives particulars. 
 
8.- En data 6 de juliol de 2021 el secretari ha emès informe jurídic en relació a 
l’aprovació de l’expedient de contractació. 
 
9.- En data 7 de juliol de 2021 el President de l’IPEP, per resolució de presidència, 
aprova l’adhesió de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell als lots 1 i 2 de 
Baixa Tensió del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una 
durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà 
prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun així com l’aprovació de la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament 
(CUPS) de titularitat de l’Institut de promoció Econòmica de Palafrugell, ordenats per 
lot, que s’inclouen al contracte: 
 
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA 
ENERGIA SAU. 
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Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1 ES0031406250079001KZ0F 2.0A PERICA 0, CSA CREU ROJA, 

TAMARIU, 17212 
2 ES0031406248051001YQ0F 2.0A VOLTES 6, 125 B, CALELLA 
3 ES0031406256258001XH0F 2.0A AV. GENERALITAT, 1 
4 ES0031408349236001ZY0F 2.1A PASSEIG CIPSELA - OF. 

TURISME 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU. 
 
Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1 ES0031406267414001FY0F 3.0A D'EN VELA, 1 

 
 
 
Fonaments de Dret. 
 
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 
 
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 
 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat 
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 
 
Article 52 i ss. del 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, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
ACORDS 
 
Primer. Ratificar la resolució de la presidències de 7 de juliol de 2021 amb l’adhesió de 
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, amb NIF P1700054H, als lots 1 i 2 
Baixa Tensió del contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una 
durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà 
prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun. 
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Segon. Ratificar l’aprovació per resolució de presidència en data 7 de juliol de 2021 de 
la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament 
(CUPS) de titularitat de l’Institut de promoció Econòmica de Palafrugell, ordenats per 
lot, que s’inclouen al contracte: 
 
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA 
ENERGIA SAU. 
 
Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1 ES0031406250079001KZ0F 2.0A PERICA 0, CSA CREU ROJA, 

TAMARIU, 17212 
2 ES0031406248051001YQ0F 2.0A VOLTES 6, 125 B, CALELLA 
3 ES0031406256258001XH0F 2.0A AV. GENERALITAT, 1 
4 ES0031408349236001ZY0F 2.1A PASSEIG CIPSELA - OF. 

TURISME 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA 
SAU. 
 
Núm. CUPS TARIFA Ubicació (opcional) 
1 ES0031406267414001FY0F 3.0A D'EN VELA, 1 

 
 

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

 

El Sr. Xavier Gómez demana si com a Ajuntament s’ha plantejat ser autosuficient. 

 

El Sr. Gustau Tapias explica que cada any es van fer diferents inversions en aquest 
sentit, com per exemple la prevista pel museu del suro. 

 

El Sr. Xavier Gómez demanar què es farà amb l’excedent d’energia i si s’ha estudiat ja 
que els concursos sempre van segons el preu i no sempre el preu és determinant per 
ser eficient. També comenta que s’hauria de crear, per part de l’Ajuntament, una 
comissió de tècnics per explorar totes les opcions que hi ha al mercat. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que recull la petició i ho passa a l’àrea corresponent. 

 

El Sr. Marc Heras comenta que també recull la petició. 

 

El Sr. Gustau Tapias explica que l’acord d’avui és per tenir un cost elèctric inferior fins 
que arribem a ser autosuficients amb energies renovables però que actualment no 
tenim les condicions necessàries. 

 
 
14. Precs i preguntes  
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El Sr. Xavier Gómez comenta fa un temps es va fer una reunió per parlar de com està 
el mercat de lloguer a Palafrugell. Explica que actualment encara hi ha gent que no 
troba pisos de lloguer per viure tot l’any al municipi. És un problema que ja va 
comentar anteriorment i que va augmentant, i torna a insistir, que l’Ajuntament de 
Palafrugell hauria de prendre mesures. Creu que regular el preu màxim no funciona i 
proposa que l’Ajuntament faci una comissió respecte als preus de lloguer i necessitat 
d’habitatge per tot l’any. També demana que l’Ajuntament es posicioni i traslladi a 
habitatge de la generalitat que això del preu màxim del lloguer no està funcionant. 

 

El Sr. Gómez també creu que s’hauria de prohibir els apartaments d’ús turístic a 
Palafrugell. Perquè la majoria de pisos els acaben fent d’habitatge d’ús turístic.  També 
considera que l’Ajuntament hauria de crear habitatge protegit així com modificar la 
normativa urbanística per la necessitat de sòl per construir apartament. 

 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que ja s’està treballant pel tema de la regulació dels 
habitatges d’ús turístic. 

 

El Sr. Marc Piferrer comenta la necessitat de revisar els apartaments que es lloguen 
il·legalment. També demana quan s’acaba el servei de platges. 

 

La Sra. Sílvia Beleña li contesta que creu que el dia 15 de setembre. 

 

El Sr. Marc Piferrer creu que s’hauria d’allargar el servei de socorrisme si volem 
allargar la temporada i coincidint amb el pont de la Mercè. Allargar-ho, per exemple, 
fins a finals de setembre. També creu que s’ha de millorar la neteja de Palafrugell com 
de les cales. També creu que li hauríem de fer arribar la felicitació al Sr. Narcís Ferrer, 
ja que tindrem un palafrugellenc a l’agència catalana de turisme. Enviar-li una 
felicitació. 

 

El Sr. Xavier Gómez s’ofereix per ajudar sobre el tema del lloguer així com del tema 
energètic. També vol comentar els actes de bandalisme que hi ha hagut aquest any  a 
Calella, brutícia, trencament de material, llums, etc. Creu que la policia va desborada 
ni pot fer res però que ell s’ha trobat amb respostes com que canviï espersors per 
evitar que li trenquin. Per altra banda creu que l’oci nocturn hauria d’estar obert perquè 
tens controlat al jovent, a vegades tens soroll però és millor això que estiguin al carrer i 
destrossant el poble. 

 

El Sr. Joan Vigas comenta punts tractats al llarg de la reunió i parlant de la cantada 
d’havaneres sabia que érem el mirall perquè era el primer acte massiu que TV3 
retransmetia en directe per això vam ser el més curosos possible. 

 

El Sr. Joan Vigas explica que el projecte Next Generation va sortir a l’estiu perquè 
segurament hi haurà menys sol·licituds de les que hi hauria si sortís a la tardor o si 
donessin més temps per preparar els projectes. 
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Referent al servei de platja i la consulta del Sr. Piferrrer, el Sr. Joan Vigas, està d’acord 
d’allargar el servei de platges fins a finals de setembre. Sobre la neteja comenta que 
és el cavall de batalla que es parla a cada ple i que està d’acord i creu que sempre es 
pot fer més. 

 

En quan als comentaris dels habitatges d’ús turístic, el Sr. Joan Vigas, comenta que ja 
hi ha una empresa per fer aquest projecte i agraeix l’ajuda que ha ofert el Sr. Gómez i 
que està d’acord amb ell que cal solucionar-ho i necessitarem l’ajuda del sector privat 
perquè veuen la realitat. En quan als actes de bandalisme li sembla que algunes 
respostes que ha rebut el Sr. Gomez són intolerables i explica la gran quantitat de 
sancions que s’han fet aquest estiu. També explica que l’obertura de l’oci nocturn 
depèn del que digui el Procicat i no depèn de l’Ajuntament. 

 

El Sr. Marc Piferrer comenta que des de l’ATP es pot tenir una radiografia del mercat 
turístic de Palafrugell es pot tenir. 

 

El Sr. Xavier Gómez creu que l’empresa per la regulació dels habitatges d’ús turístic el 
que ha de fer és assessorament legal. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que ja és això i que, en cap cas, és per desvincular-nos 
de la feina. 

 

El Sr. Alfons Rius demana si se li pot donar un cop de mà fent difusió perquè es 
conegui que des de l’IES Baix Empordà es pot fer el “Certifica’t”, un certificat que totes 
les persones que no tenen titulació se’ls hi pot homologar el temps treballat. Des de 
l’IES, els professors se’ls valora la seva experiència i així convalidar assignatures dels 
cicles formatius. 

 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que podem fer difusió a través del SOMI. Sol·licita al 
Sr. Alfons Rius que faci arribar la informació a l’IPEP per tal de fer-la arribar a la base 
de dades. 

 

El Sr. Xavier Gòmez demana si a la borsa de treball es detecten més peticions de mà 
d’obra i si la borsa de treball està connectada amb altres municipis. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que els perfils que no estan a la nostra borsa de treball 
la fem arribar a altres borses de treball a nivell comarcal. També els perfils de difícil 
cobertura es fa arribar a col·legis professionals, universitats, etc.  

 

El Sr. Xavier Gómez demana com estan les plataforma de venda on line del mercat i 
de les botigues de Palafrugell. 

 

La Sra. Eva Torres explica que, referent a la plataforma de venda on line del mercat, 
tenen ja tots els productes llistats per parades i només els hi falta fer les fotos. Els 
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operadors van demanar no fer-les durant l’estiu però a partir de finals de setembre – 
principis d’octubre s’han de fer les fotos i posar tota la informació visible. 

 

El Sr. David Font explica la situació de la plataforma de venda on line de comerç, que 
estava en fase de prova pilot, però la persona responsable del projecte va morir de 
COVID. El projecte ara no saben en  mans de qui està perquè només era aquesta 
persona que portava el projecte. A través del l’Albert Gómez, que és la persona que 
tenia més contacte, s’està intentant contactar amb els col·laboradors que tenia per 
veure com rescatar aquesta informació que estava a punt de sortir a mode de prova. 
Ara mateix no saben què passarà i estan intentant buscar una solució. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que és la darrera junta de govern de la Sra. Anna 
Aguiló i agraeix la implicació, la bona feina i la paciència. 

 

La Sra. Anna Aguiló agraeix les paraules de la Sra. Beleña i comenta que ha estat un 
plaer participar i que ho ha fet amb molt de gust. Creu que la participació ha estat molt 
profitosa i creu que la taula de cultura - Ipep s’hauria d’intensificar més la relació. 
També presenta al Sr. Francesc Montero com a nou director de la fundació Josep Pla. 
Explica que com que ell s’acaba d’incorporar i, en breu, la Sra. Aguiló s’incorporarà al 
patronat de la Fundació és possible que li delegui la representació a la junta de l’IPEP. 
Però com que encara no està acabat de lligar queda com una hipòtesi i ja s’acabarà de 
parlar. 

La Sra. Sílvia Beleña li comenta que no és un adéu, és un fins aviat. 
 
S’aixeca la sessió quan són les 20.35 h. 


