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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 DIMECRES 
13 D’OCTUBRE DE 2021 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sra. Margarita Mauri 

Sr. Josep Salvatella 

Sr. Alfons Rius 

Sr. Joan Farré 

Sra. Anna Aguiló 

Sr. Enric Gimeno 

Sr. Xavier Gómez 

Sr. Xavier Nicolazzi 

Sra. Margarida Matas 

 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

 

Secretària: 

Sra. Sílvia Monar Aynier 

 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 

Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 13 d’octubre de 2021 quan són 
les dinou hores de la tarda, en primera convocatòria, es reuneix la Junta de Govern de 
l’Institut de Promoció Econòmica amb l’assistència dels qui es relacionen al 
començament de l’acta. 

 

El Sr. Josep Piferrer i el Sr. David Font excusen la seva assistència. 
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1. Lectura de l’acta de la junta mes de setembre. A provació.  

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

 

2. Presentació del Pla d’acció per a la captació ec onòmica dels Polígons 
d’Activitat Econòmica de Palafrugell i el seu entor n (a càrrec de Sílvia 
Solanellas). Informe.  

La Sra. Sílvia Beleña presenta a la Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons 
Industrials de Catalunya (UPIC) que ve a explicar el document encarregat per l’IPEP 
durant el mes d’abril i que sorgeix, com una necessitat, del document fet sobre l’anàlisi 
de l’organització, pla d’accions i estratègies de l’IPEP post Covid19, presentat el mes 
de març de 2021. 

La Sra. Sílvia Solanellas comença la presentació dient que l’encàrrec que va rebre de 
l’IPEP no era fer un estudi d’aquells tant extensos sinó que volien un pla d’accions 
concretes amb l’objectiu principal de tirar endavant amb la realitat de cada un dels 
polígons d’activitat econòmica de Palafrugell i per proximitat el de la Riera d’Esclanyà 
de Begur.  En definitiva es tracta d’un pla d’acció orientat a resultats. 

Explica la introducció i les dades d’entorn del pla i passa a nombrar els quatre 
programes estratègics amb els que ha d’incidir el pla:  

• Un teixit empresarial fort 

• Cap a una PAE competitius 

• Cap a uns PAE ecosostenibles 

• Palafrugell, hub d’activitat econòmica 

Aquests programes es composen de 12 eixos de treball, 48 línies d’actuació i 120 
accions amb indicació de bones pràctiques i un conjunt de recomanacions a partir de 
l’experiència adquirida.  

Fa un breu resum explicant d’exemple el primer eix estratègic i ensenyant les línies 
d’actuació, les accions, quina prioritat se li dona i quins indicadors hi ha.  

La Sra. Sílvia Solanellas acaba l’exposició dient que hi ha el pla a la seva disposició i 
que si algú vol fer alguna reflexió o aportació endavant.  

La Sra. Sílvia Beleña afegeix que si algú té algun comentari o dubte que ho pot dir i 
comenta que demà mateix s’enviarà el pla d’accions a tots els membres de la junta 
perquè s’ho puguin mirar més detingudament.  Explica que hem sol·licitat una 
subvenció aodl per poder desenvolupar el pla d’accions perquè sense una persona 
que coordini el pla d’accions no ho podríem tirar endavant.  

La Sra. Sílvia Solanellas vol afegir i que quedi constància, aprofitant que hi ha el Sr. 
Enric Gimeno, representant de la Cambra de Comerç de Palamós a la Junta de 
Govern de l’IPEP, que la UPIC i la Cambra van començar a pensar què podien fer per 
la demarcació de la Cambra per impulsar els polígons com a eix estratègic i es va 
donar l’oportunitat de fer-ho a Palafrugell perquè conjuntament amb els de Calonge 
són els hubs de la demarcació. 

El Sr. Gimeno pren la paraula, fa una salutació i corrobora el que la Sra. Sílvia 
Solanellas ha explicat, de voler un pla d’accions concret amb accions reals, ja que per 
exemple, moltes de les empreses no poden ni fer trucades a dins la nau i cadascú s’ho 
resol privadament, i el que s’ha de fer és en conjunt si volem promoure el polígon. 
Temes de neteja com el de Calonge que ara ja s’està solventant, tema connexions, 
xarxes etc.. s’haurien de poder resoldre conjuntament i té constància que passa a tot 
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el Baix Empordà i s’hi s’hauria de poder tenir més força per pressionar a les 
companyies de telecomunicacions. També comenta el tema que les empreses del 
mateix polígon no s’acaben de conèixer mai del tot i que per exemple potser no saben 
que ells a Sarfa tenen un desfibril·lador instal·lat. Estaria bé alguna trobada de tant en 
tant perquè les empreses fessin una interlocució i així poder tenir propostes conjuntes.  

El Sr. Joan Vigas comenta si algú vol fer alguna altra pregunta o comentari  a la Sra. 
Solanellas, també vol agrair-li el treball fet i a la resta de l’equip de l’IPEP, perquè quan 
ell va arribar com a regidor va trobar que hi havia el pla estratègic de comerç i el de 
turisme i ara per primera vegada tenim el de zona industrial. El treball està molt ben fet 
i més enllà de les prioritats que també anomenava el Sr. Gimeno, no ens podem 
quedar només amb aquestes i que tenim una eina per començar a tirar endavant amb 
els polígons. Comenta que si a Palafrugell s’ha sigut capaç de semiprofessionalitzar 
l’associació de comerciants també s’ha de poder fer amb l’associació dels PAE amb 
l’ajuda d’aquest pla. També demana a la Sr. Sílvia Beleña que expliqui què és un 
AODL per aclarir als qui no ho saben.  

La Sra. Sílvia Beleña explica que és la figura d’un Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local, que se sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya i que té 
un pla d’accions molt concret, anual, però que es pot prorrogar fins a un màxim de 5 
anys i que té una feina molt concreta i preestablerta amb el pla d’accions que s’hi ha 
presentat. S’haurà de fer un concurs oposició per cobrir la plaça d’aodl en el cas que 
es concedeixi la sol·licitud, que justament ha sortit publicat avui al BOP. Agraeix a la 
Sra. Sílvia Solanellas la seva presència per explicar el pla d’accions  

La Sra. Sílvia Solanellas es despedeix de la reunió.  

La Sra. Margarida Matas pregunta si la figura d’aodl és la que servirà per dinamitzar 
l’associació de polígons, ja que costa molt que la gent participi.  

La Sra. Sílvia Beleña contesta que sí que quan es va veure el pla d’accions es va tenir 
clar que aquesta era la figura necessària per tirar-ho endavant. 

La Sra. Margarida Matas comenta que en la majoria de les accions del pla es poden 
aplicar a qualsevol polígon però amb l’associació de polígons s’ha de fer molta feina, 
de definir accions, portar a terme accions que es concretin en coses reals, tema 
mobilitat, fibra òptica, senyalització del polígon, etc.. i amb tot això a veure si agafa 
impuls. 

El Sr. Alfons Rius demana si el que es vol és fer un model d’indústria diferent a 
Palafrugell, intentant anar cap a una altra visió de la indústria.  

La Sra. Sílvia Beleña contesta que el que es vol és posicionar el polígon, posar-lo com 
a referència i així poder captar empreses i noves inversions i revitalitzar així tota 
l’activitat econòmica.  

El Sr. Rius també demana si l’ajuntament serà qui col·laborarà per fer totes les bases 
sostenibles per les empreses quan vinguin a contractar i posar-li les facilitats que 
necessiten per quan es vulguin implantar mesures sostenibles, i per altra banda el 
tema de la bicicleta, que es vol fomentar que la gent arribi en bicicleta però no es pot, i 
que l’ajuntament no creu actualment amb el transport sostenible. 

La Sra. Sílvia Beleña, comenta que ara tenim el pla de cap a on volem anar i llavors ja 
es veurà com es materialitza i potser abans de construir un carril bici hem d’anar a 
desenvolupar les mesures més a curt termini.  

El Sr. Alfons Rius diu que sí i que el pla està molt bé, però si ja hi ha un problema de 
base amb les connexions a tot el poble. Hi ha coses sobre com socialitzes model de 
polígon i poble, com s’uneix el poble i la indústria, com ho fem.  
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La Sra. Beleña diu que és el repte que tenim al davant, com materialitzem aquestes 
línies i quines accions són les més adequades, tant pel poble com pel polígon i que 
s’ha de treballar perquè tinguin un resultat profitós.  

El Sr. Joan Vigas, comenta que el pla no es para en el passat, que s’ha fet una 
radiografia de les mancances i que ara s’haurà de dedicar uns majors recursos per 
tirar-ho endavant. Hem de valorar que ens han fet una anàlisi i hem de seguir les eines 
que ens donen i que amb aquest informe estem molt millor que abans, quan no el 
teníem, que a més està fet per una persona que treballa amb els polígons industrials 
d’arreu de Catalunya. 

El Sr. Joan Farré pren la paraula i felicita a l’ipep pel pla d’accions i diu que és una 
bona perspectiva de treball però hi troba a faltar el tema de la formació. Comenta que 
no hi ha gent formada per dur a terme feines de cambrer i cuiners per exemple o a la 
construcció. La formació en tot el terreny és molt important. Comenta també que hi ha 
un noi de 21 anys que ha desenvolupat un videojoc i l’empresa Yoigo l’hi ha comprat 
part del videojoc i li ha donat part del capital perquè el desenvolupi. Tenim empreses 
punteres i per tant cal fer més coses amb això. Per altra banda, comenta que hi ha un 
preu del sòl i de les naus exorbitants i que és un problema per la gent que es vol venir 
a instal·lar a Palafrugell. Amb el tema de mobilitat demana si hi ha algun estudi que 
contempli l’acabament, per la zona Nord que afecta a Begur, d’una carretera que pugui 
arribar a la carretera de Tamariu, ja que el Pompeu Fabra no pot eixugar ni una zona 
industrial nova, ni la zona turística, ni la deixalleria, ni els estius. Evidentment s’hauria 
de comptar amb Begur i afectaria positivament, amb alguns aspectes negatius, però 
que connectaria amb Llafranc i Tamariu. Per acabar, comenta que l’ipep ha de 
disposar d’un gran centre tecnològic amb oficines per a emprenedors, aules de 
formació etc..Són idees que deixa sobre la taula. També vol felicitar al Julivia ja que ha 
pogut fer el trajecte aquest estiu i tothom estava molt content i comenta també que 
estaria bé tenir-lo tot l’any. 

El Sr. Joan Vigas respon, en referència al vial, dient que és una proposta que quan ell 
era jove ja se’n parlava i té el dubte que actualment a nivell urbanístic estigui 
contemplat en el pla general vigent.  

Pel que fa a la formació sí que se’n parla en diferents punts del pla d’acció, i proposa 
que es comenci fent un primer pas de fomentar l’associacionisme en el polígon, tal 
com s’ha fet amb l’associació de comerciants.  

El Sr. Xavier Gómez també manifesta que el sr. Farré té raó quan diu que el sòl 
industrial és molt car. Si no tenim els preus de mercat o són més alts que a altres llocs 
la gent no vindrà aquí.  

El Sr. Joan Vigas està molt d’acord amb el que diu el Sr. Gómez i a més a més amb el 
problema que s’ha trobat alguna empresa per allotjar als seus treballadors, o no en 
troben o és caríssim, però és una realitat l’especulació urbanística o el fet que no 
tothom posi a lloguer els pisos. De totes maneres, no és una solució a nivell d’ipep, a 
no ser que posi subvencions a la compra de sòl o construcció de naus, és un tema 
global d’ajuntament. Amb el pressupost que té l’IPEP no pot gestionar-ho. Si es 
volgués fer s’hauria de veure si es deixa de fer alguna altra inversió per poder fer unes 
ajudes importants en aquest sentit, tot i que no veu que hi hagi la voluntat de posar-hi 
grans quantitats com hauria de ser.  
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3. Jornades gastronòmiques del Niu. Informe.  

 

La Sra Sílvia Belaña informa del punt 3 de l’ordre del dia. 

La Del 8 d’octubre a l’1 de novembre de 2021, un total de 7 restaurants de Palafrugell 
ens tornen a oferir la possibilitat de degustar un dels plats més emblemàtics de la 
cuina local: Es Niu . En aquesta 24ena edició, els restaurants que participen a la 
mostra són: Restaurant L’Arc, Restaurant La Xicra i el Restaurant Pa i Raïm, de 
Palafrugell; el  Restaurant El Balcó de Calella i Les Voltes de Calella by Es Portal, de 
Calella; el Restaurant Hotel Casamar, de Llafranc; i el Restaurant Es Portió, de 
Tamariu. 

Enguany, el menú de la campanya consta d’un vermut amb tres tapetes com a entrant, 
Es Niu, postres de fruites de tardor, vins del celler Espelt, aigua i cafè, amb un preu a 
partir de 38 euros, segons l’establiment. 

Un any més, s’aposta per fer que Es Niu arribi a totes les cases de Palafrugell i 
rodalies que vulguin recuperar, o simplement provar, el sabor d’un dels nostres plats 
més tradicionals. Amb aquest objectiu, els restaurant que participen de la campanya 
enguany també ofereixen la possibilitat que la gent s’endugui a casa racions 
preparades d’aquest plat exquisit.  

Com en edicions anteriors, amb el menú del Niu es tindrà una entrada gratuïta per 
visitar l’exposició temporal i l’exposició permanent de la Fundació Josep Pla i al Museu 
del Suro, oferint un tiquet per visitar el Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario 
(perquè l’exposició permanent restarà tancada i la visita guiada "Es Niu: un exemple 
de la cuina dels tapers" al mateix museu, el dissabte, 23 d’octubre a les 18.00h. En 
ambdòs casos, amb reserva prèvia. 

La Sra Beleña comenta també que a la Junta del proper mes ja es podrà fer balanç del 
Julivia i passa al punt 4 de l’ordre del dia 

 

4. Precs i preguntes  

 

La Sra. Sílvia  Beleña demana si hi ha algú que tingui algun prec o pregunta.  

El Sr. Alfons Rius comenta que en un ple es va parlar dels fons europeus i que ell no 
en sabia res i sort que va fer la pregunta i que el sr. Vigas va respondre-li que a corre 
cuita des de l’IPEP s’havia coordinat la sol·licitud de dos subvencions en aquest sentit.  

La Sra. Sílvia Beleña explica que s’ha demanat una de sostenibilitat a nivell turístic i 
l’altre a nivell de comerç. 

El Sr. Alfons Rius manifesta que el que volia dir és que se n’ha assabentat per la 
premsa i no com a regidor. 

El Sr. Joan Vigas respon que l’ideal seria que l’ajuntament tingués un minigabinet de 
subvencions per fer front a la detecció i coordinació de totes les subvencions que 
afecten a l’ajuntament en general, ja que l’ipep fa moltes coses i hi ha coses que no les 
ha de fer. I en aquest cas, l’IPEP i gent de l’ajuntament, per tal de no perdre 
l’oportunitat de fer a la sol·licitud va posar-s’hi i al final es van poder sol·licitar. Però no 
és la manera de funcionar, caldria una estructura mínima per portar projectes com 
aquest.  

El Sr. Alfons Rius insisteix que ell no critica la feina feta, sinó la comunicació que no 
s’ha fet a la resta de regidors.  
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El Sr. Vigas li respon que està d’acord amb ell.  

El Sr. Xavier Nicolazzi demana si passarem el power point per mail 

La Sra. Sílvia Beleña li respon que sí, que demà ho farem arribar a tothom. 

El Sr. Joan Farré vol comentar que ell pensa que sí que hi hauria d’haver una oficina 
potent que portés el tema subvencions. Per altra banda, comenta que hi ha una partida 
a l’ajuntament de 140.000€ per fer estudis que no està esgotada i que hi ha empreses 
externes que pots contractar perquè facin aquesta feina. I ja per acabar s’hauria de 
tenir les bases de dades d’empreses i que ens hi hem de posar tots per poder prendre 
decisions a curt i llarg termini amb aquesta informació. 

El Sr. Joan Vigas li respon que sí que és possible de contractar empreses que facin 
aquestes tasques.  

La Sra. Sílvia Beleña comenta que dins de l’àmbit de l’IPEP si que controlem les 
subvencions que van sortint, però que quan ja s’escapen del nostre àmbit d’accions ja 
és més fàcil que se’ns passi, tot i que aquestes que s’han parlat, al final es van poder 
demanar també.  

El Sr. Joan Vigas comenta també que la majoria del que s’ha demanat pertany a l’àrea 
d’urbanisme, que són temes que l’IPEP ha hagut de recollir d’altres àrees per intentar 
aglutinar-ho tot perquè fos un projecte global. 

 

S’aixeca la sessió quan són les 20.25h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


