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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 DIJOUS 16 
DE DESEMBRE DE 2021 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Jaume Palahí 

Sra. Margarita Mauri 

Sr. Joan Farré 

Sr. Alfons Rius 

Sr. David Font 

Sr. Francesc Montero 

 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

 

Secretària: 

Sra. Eva Torres Nieto 

 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 
Al centre d’interpretació de la gastronomia de l’oficina de turisme Pineda Gèlia de 
Palafrugell, el dia 16 de desembre 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 Salvatella, el Sr. Enric Gimeno, el Sr. Xavier Gómez i 
el Sr. Josep Ramón Sepúlveda, excusen la seva assistència. 

 

1. Lectura de l’acta del mes de novembre. Aprovació . 

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

 
2. La Garoinada 2022. Informe  
 
La Garoinada 2022 tindrà lloc del 14 de gener fins al 27 de març, on un total d’11 
restaurants i 5 allotjaments us convidaran a gaudir d’una experiència única per a tots 
els sentits.   
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Els restaurants oferiran un menú que consisteix en un entrant de garoines, un primer 
plat a triar entre platillo de l’Empordà o bé un plat alternatiu diferent en cada 
restaurant, unes postres de grana de capellà, aigua, vi i cafè. A més, aquests menús 
estaran maridats amb vins del celler Espelt. El preu del menú variarà entre 35€ i 50€, 
depenent de l‘establiment. 
 
A banda, s’oferiran diferents fórmules molt competitives per venir a passar un cap de 
setmana de Garoinada a Palafrugell que inclouen el menú i l’allotjament en algun dels 
hotels del municipi, i es complementarà amb una activitat a escollir entre una sortida 
en vaixell d’època, una excursió de senderisme, que us permetrà conèixer l’entorn de 
la mà d’un expert del territori i com a novetat, enguany també és podrà realitzar un tast 
de vi de mà de Vins i Licors Grau, que serà un únic dia, el 25 de febrer a les 19h. 
 
A més, com ja és habitual, els allotjament regalaran un talonari de tiquets per visitar els 
diferents equipaments culturals del municipi (Fundació Josep Pla, Fundació Vila Casas 
Can Mario, Museu del Suro i Jardí Botànic de Cap Roig), un tiquet per a la piscina 
municipal i un val de descompte per comprar a Vins i Licors Grau, patrocinador de la 
campanya. 
 
Així mateix, enguany també és podrà gaudir de l’experiència entre setmana, amb 
l’oferta del menú i allotjament de diumenge a dijous.  
 
 
El disseny del cartell, que cada any s’encarrega a un/a artista, enguany l’ha realitzat la 
il·lustradora Montserrat Català,  llicenciada de Belles Arts a la UB al 2012 i coneguda 
per diferents obres realitzades al municipi, com ara el mural situat al centre de la Vila, 
just a la façana del restaurant l’Arc, en motiu del festival Flors i Violes 2019, el mural 
situat a Can Genís en motiu del 25N l’any 2019 o l’exposició a la Biblioteca el 2020, 
entre altres obres a Begur, Pals, Cadaqués, Palamós i Barcelona. 
 
 
 
3. Balanç campanya Palafrugell comerç. Informe.  
 
Enguany, seguint amb la convocatòria de les subvencions en espècies per aturats i 
ERTO- Covid19, aprovades per la Junta de Govern Local el juny de 2021, s’ha 
continuat amb l’Ajuda al comerç,amb la segona edició de la campanya  Palafrugell 
Comerç. Units amb el comerç. 
Amb el doble objectiu de reactivar i ajudar el teixit econòmic de Palafrugell en el seu 
conjunt, i ajudar a les famílies palafrugellenques, es va atorgar un ajut de 100€, a les 
persones empadronades a Palafrugell a data 1 de gener de 2021 i que complissin amb 
un dels següents requisits: 
• Persones treballadores que estan o han estat afectades per un expedient de 

regulació temporal d’ocupació (ERTO) a data 1 de gener de 2021. 
• Persones en situació d’atur amb o sense subsidi/prestació, a data 1 de gener de 

2021. 
Els ajuts eren en espècie. Cada beneficiari tenia els diners atorgats dins l’Aplicatiu 
Palafrugell Comerç. Les persones beneficiàries, un total de 211, podien gastar l’ajut 
des de l’1 de setembre i fins al 31 d’octubre, als comerços adherits a la campanya, un 
total de 77 establiments, que es podien consultar en el mateix Aplicatiu Palafrugell 
Comerç. 
Es van repartir un total de 21.100 €. D’aquestes ajudes assignades es van gastar un 
total de 19.854,49 €, amb un volum de negoci de 23.018,55 € i un total de 450 vendes. 
Aquestes dades representen un 94,1% del total assignat (21.100 €)*. 
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Dels 77 establiments que han participat a la campanya, 10 establiments han arribat al 
màxim que s’havia marcat per bescanviar ajudes per comerç, amb un import de 500€;  
20 establiments han arribat a la franja dels 400-499 € d’ajudes bescanviades; 19 
establiments s’han quedat a la franja entre els 100-300 € i la resta d’establiments han 
bescanviat menys de 100 €. 
Resum de dades*: 
� 19.854,49 € ajudes gastades 
� 23.018,55 € volum de negoci 
� 450 operacions de venda 
� Promig tiquet de compra: 51,15 € 
� Promig d’euros bescanviats: 44,12€ 
*Dades extretes de la plataforma de gestió de la campanya. 
 
4. Cap d’any a Palafrugell. Informe.  
 
Les àrees de Cultura i de Promoció Econòmica de l’Ajuntament s’han tornat a 
organitzar per celebrar la nit de cap d’any a Palafrugell. 
 
La nit del 31 de desembre, a partir de les 23.30 h des de la Plaça de l’Església hi 
haurà animació per retransmetre en directe les campanades amb el dj Karloss 
Selektah i l’entitat cultural juvenil Els Trompats. 
 
L’animació durarà dues hores aproximadament. Un cop acabada la sessió, la idea és 
que la gent es reparteixi entre els 7 locals de nit que tindran obert aquella nit. 
 
A diferència d’anys anteriors, aquest any no es comptarà amb el bus nit per fer la ruta 
de locals, ja que l’afluència de passatgers era baixa (unes 80 persones en 7 hores) pel 
cost que aquest servei suposa. 
 
D’altra banda, i per deferència per haver estat obligats tancar durant mesos a causa de 
la pandèmia, enguany els locals no hauran de fer l’aportació econòmica de 50 € que 
se’ls demanava per participar a la campanya. 
 
La campanya comunicativa consisteix en fer difusió de l’esdeveniment de la següent 
manera: 

- Falques als 40 principals Costa brava – Girona. 
- Falques a Ràdio Palafrugell 
- Publicitat de pagament a facebook i instagram 
- Difusió via cartells, panells 2x1, mupis i pantalles lluminoses. 

 
Enguany tampoc s’oferirà el servei de bus gratuït per pujar a veure la sortida del primer 
sol de l’any des del cap de Sant Sebastià. 
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5. Conveni d’adhesió a la Garoinada CBVH 2022. Apro vació.  
 
Relació de fets 
 
Vist que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (d’ara endavant 
IPEP) és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de 
Palafrugell, amb la finalitat promoure l’activitat turística i cultural del municipi, d’acord 
amb allò que preveu l’article 25, lletra h) i m) de la Lle 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i els articles  27.3, 66. b) i 68 de la Llei 13/2002 de 21 de 
juny de Turisme de Catalunya. 
 
Atès que l’Institut de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (IPEP)  organitza 
anualment, des de l’any 1992, un acte d’interès general amb la finalitat de 
desestacionalitzar el turisme a Palafrugell, sota el nom “La Garoinada”, que capta 
visitants fora de la temporada estival, on es coordinen diferents activitats entre els 
hotels i restaurants del municipi, que té coma eix vertebrador la garoina 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts, l’Institut de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local (IPEP) té per objecte les següents finalitats: la promoció 
d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’empresa, el territori i les persones; i tot el 
referent al desenvolupament local, i que es concreta: promoció turística, comerç, 
indústria, promoció d’infraestructures i activitats diverses, promoció d’activitats del 
sector primari; i formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball. 
 
Atès que és la societat cooperativa Costa Brava Verd Hotels, SCCL (d’ara endavant 
CBVH) d’hotels familiars d’1 a 5 estrelles, propietat dels mateixos socis de l’entitat, 
disposa d’un portal web dedicat a la promoció i a la  comercialització de les places dels 
establiments socis de l’entitat, alguns d’aquests situats al terme municipal de 
Palafrugell, a la comarca del "Baix Empordà" província de Girona. 
 
Atès que els establiments d’allotjament de Palafrugell que no estiguin associats a 
CBVH poden adherir-se també a la campanya de “La Garoinada”, organitzada per 
l’IPEP. 
 
Atès que és voluntat de CBVH donar suport i adherir-se a la campanya de “La 
Garoinada”, organitzada per l’IPEP  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primera. Aprovar el conveni té per objecte definir i establir els termes i condicions per 
l’adhesió a la campanya “La Garoinada” (del 14 de gener al 27 de març de 2022), de 
Costa Brava Verd Hotels, SCCL, per tal de potenciar i donar suport a l’assoliment dels 
objectius i finalitats de l’IPEP. 
 
Segona. Fer efectiu el compromís d’adhesió indicat en el conveni:  
 
a) Inserir un enllaç bidireccional entre el portal de reserves ubicat a la web 
https://www.costabravaverdhotels.com/ amb la pagina institucional de l’IPEP 
http://visitpalafrugell.cat/gastronomia/. 



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 

 

b) Comercialitzar a través del seu portal de reserves, els paquets turístics dissenyats 
especialment per l’IPEP per la campanya “La Garoinada” de l’any 2022,  del 14 de gener 
al 27 de març de 2022. 
c) Abonar per cada reserva de paquet formalitzada, l’import corresponent als preus 
públics aprovats per la Junta de Govern del 14 de desembre de 2021 de l’IPEP, per la 
campanya 2022, en concepte de gestió del paquet: 
 

Cap de setmana prèmium en Hotel El Far: 9 € (iva inclòs) 
Cap de setmana prèmium en la resta d’hotels: 8 € (iva inclòs) 
Cap de setmana: 5€ (iva inclòs) 
Entre setmana: 0€ 

 
 
Tercera. Facultar el President perquè, en representació de l’IPEP, procedeixi a la 
signatura dels documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest conveni. 
 

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

 
6. Precs i preguntes.  

La Sra. Sílvia Beleña informa que ens han concedit la subvenció de l’AODL de 
polígons d’activitat econòmica. Abans de final d’any s’incorporarà la persona que ha 
quedat primera al procés de selecció. 

 

La Sra. Margarita Mauri demana si es pot baixar el fil musical de Plaça Nova i tenir en 
compte el tipus de música que sona, sobretot a primera hora del matí. 

 

La Sra. Sílvia Beleña comenta que demanarem a l’empresa proveïdora que baixi el 
volum de l’altaveu situat a Plaça Nova, concretament a l’arbre. 

 

El Sr. Alfons Rius explica que, des de Palafrugell en comú podem, han enregistrat uns 
vídeos amb l’eslògan “Compra a casa, compra a Palafrugell”, per donar a conèixer 
comerç de proximitat i que la gent compri a Palafrugell. No tenen pressupost per fer 
aquesta acció i amb el personal que tenen han pogut fer que participessin 24 botigues. 

 

El Sr. Joan Farré demana si hi ha programes de treball per a joves de fins a 33 anys. 

 

La Sra. Sílvia Beleña explica que actualment tenim el projecte 30+. 

 

El Sr. Alfons Rius també explica que des de l’IES Baix Empordà tenen el programa 
Acredita’t, que permet acreditar titulacions a persones amb certs anys d’experiència 
professional. 

 

S’aixeca la sessió quan són les 19.45h. 


