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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 
11 DE GENER DE 2022 

 

 ASSISTENTS:  

 

Vocals: 

Sr. Joan Vigas 

Sr. Josep Salvatella 

Sr. Jaume Palahí 

Sr. Marc Piferrer 

Sr. Joan Farré 

Sr. Alfons Rius 

Sr. David Font 

Sr. Enric Gimeno 

Sr. Xavier Nicolazzi 

Sr. Àlex Moral 

Sr. Francesc Montero 

 

Cap de promoció econòmica: 

Sra. Sílvia Beleña Luís 

 

Secretària: 

Sra. Eva Torres Nieto 

 

Interventor: 

Sr. Gustau Tapias Solà 

 

Reunió virtual a través de la plataforma Zoom, el dia 11 de gener de 2022 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. Josep Ramón Sepúlveda, excusen la seva assistència. 

 

1. Lectura de l’acta anterior. Aprovació.  

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
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2. Valoració campanya Nadal a Palafrugell. Informe.  
 
Tot i que semblava que la pandèmia per la COVID19 estava remetent, el mes de desembre 
va haver-hi un repunt important i vam entrar de ple a la sisena onada.  
Des de l’IPEP, l’estratègia inicial ja era que les activitats de Nadal que s’organitzessin des 
de l’àrea, fossin totes a l’exterior i de petit format, seguint mesures de seguretat (gel i 
mascareta), així evitant haver-les d’anul·lar. 
El resultat ha estat positiu quant a aquesta primera premissa, ja que la meteorologia també 
hi ha ajudat. 
 
Activitats  
 
S’han organitzat un total de 9 activitats gratuïtes, dirigides a públic infantil i familiar i 
enfocades amb l’objectiu de dinamitzar els carrers comercials: 
 
• Divendres 3 de desembre. Porxos del Mercat. Concert amb Rock`n`Roll Brothers, com a 

complement a l’Encesa de l’enllumenat de Nadal. 
• Dissabte 18 de desembre. Matí i tarda. Plaça d’Ermengarda. Jocs gegants tradicionals 
• Dissabte 18 de desembre. Matí i tarda. Plaça d’Ermengarda. Trenet elèctric. 
• Diumenge 19 de desembre. Matí. Plaça Nova. Fireta solidària de les escoles a benefici 

de La Marató de TV3. Amb la participació de totes les escoles i 2 llars d’infants del 
municipi. Es van recaptar 1926,24 €.  

• Dijous 23 de desembre. Tarda. C/ Cavallers. Caga Tió. Es van repartir més de 150 
regals. 

• Dimarts 28 de desembre. Matí. C/ Cavallers. Bola de neu gegant. 
• Dimecres 29 de desembre. Matí. C/ Cavallers, Porxos del Mercat i Plaça Nova. 

Espectacle de màgia itinerant.  
• Dimecres 29 de desembre. Tarda. Carrers del centre. Personatges de Nadal: Mickey i 

Minnie. 
• Dimarts 4 de gener. Matí i tarda. Carrers del centre. Carter reial itinerant. 
 
La valoració general de les activitats és positiva. La gent ha rebut amb molt d’entusiasme 
totes i cadascuna de les activitats que s’han dut a terme, sempre mostrant la cara més 
responsable, sabent que estem en una situació de pandèmia, però amb ganes de fer coses.  
 
Decoració de Nadal 
 
Enguany també s’ha reforçat la decoració de Nadal, instal·lant, a més de l’arbre de Nadal a 
Plaça Nova, acompanyat d’una bústia per deixar les cartes al Pare Noel o als Reis Mags 
d’Orient, 3 figures a d’altres zones del municipi: un Pare Noel al carrer Cavallers, un trenet a 
la Plaça de l’Església i una bola arcada al Camp d’en Prats, que han estat un reclam per a 
visitants i veïns de Palafrugell, on hi havia activitat constant fent-se fotos. 
Per tal de dinamitzar aquests espais i donar més visibilitat a la decoració nadalenca, ja no 
només aquestes figures, sinó també aparadors de Nadal o d’altres de caire nadalenc, s’ha 
organitzat un concurs fotogràfic a les xarxes socials d’IPEP i VisitPalafrugell, donant coma 
premi entrades pel Festival de Cap Roig, on hi ha participat més de 75 persones.  
 
El fil musical també ha estat en marxa totes les festes de Nadal, fins al 6 de gener, en horari 
comercial, amenitzant les compres i els passejos de la gent.  
 
La Sra. Sílvia Beleña felicita al Sr. David Font per la campanya de Nadal organitzada des 
d’Oohxigen per la bona acollida que ha tingut. 
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El Sr. David Font explica que estan molt contents i molt satisfets de com ha anat la 
campanya de Nadal referent a la ruleta, en canvi no tant content de com ha anat la 
campanya comercial a nivell de vendes. Les vendes han estat per sota que les de l’any 
passat. Pel que fa a la resta d’activitats estan molt contents i agraeixen a l’IPEP les 
activitats que s’han organitzat. Demanen també que, de cares al proper any, es pugui 
treballar plegats amb més marge de temps i aconseguir una activitat molt més potent 
treballant plegats. També explica que la persona que ha guanyat el premi dels 10.000€ és 
de Palamós  i la butlleta es va repartir a la Quina. 
 
El Sr. Marc demana si hem pogut quantificar l’afluència de públic local i de fora. 
 
La Sra. Sílvia Beleña contesta que han estat activitats espontànies, de carrer, com 
cercaviles i no tenim un recompte exacte de persones al no requerir reserva prèvia ni tiquet 
per assistir-hi. Sí que la percepció del personal de l’IPEP que ha estat en l’organització i 
acompanyant totes les activitats realitzades és que han tingut una molt bona acollida. 
 
3. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarc al del Baix Empordà i 

l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en el marc del programa 
“30Plus”. Aprovació.  

 
 
Vist l’informe de la gerent de l’Institut de Promoció Econòmica, Sílvia Beleña, referent 
a motius, conveniència i oportunitat de la signatura del Conveni entre el Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. 
 
Atès que l’objectiu del programa d’àmbit comarcal és la inserció laboral de 60 
persones de 30 anys i més d’edat, preferentment persones aturades de llarga durada i 
persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys, de l’1 d’octubre de 2021 
al 30 de setembre de 2022 i que coincideix amb els objectius de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell de foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat de les 
persones i permetrà la participació com a beneficiaris de 8 persones o empreses de 
Palafrugell.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà està d’acord en desenvolupar en el 
municipi de Palafrugell accions compreses dins del programa 30 plus, previ acord, en 
espais públics del municipi.  
 
Atès que l’aportació per la signatura del conveni és de  4.000,00€ de la partida 
32,4310,22702 “Foment de la formació, l’ocupació i l’empresa”. El pagament de 
l’aportació es realitzarà en el termini de 20 dies des de que es presenti la liquidació 
una vegada efectuades la major part de les actuacions del programa durant el mes de 
juliol 2022. 
 
Acords: 
 
Es proposa a la Junta de Govern de l’IPEP: 
 
Primer.-  Aprovar  el “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Empordà i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en el marc del Programa 
“30 Plus 2021-2022” .  
 
 
Segon.-  Autoritzar  la despesa derivada d'aquest conveni per import de 4.000,00 € a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 32.4310.22702 “Foment de la formació, l’ocupació i 
l’empresa” ” i el pagament de l’aportació es realitzarà en el termini de 20 dies des de 
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que es presenti la liquidació una vegada efectuades la major part de les actuacions del 
programa durant el mes de juliol 2022. 
 
Tercer.-  Facultar el president perquè, en representació de l’Institut de Promoció 
Econòmica de Palafrugell, procedeixi a la signatura del conveni i dels documents que 
siguin necessaris  per a l’execució d’aquest acord. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents). 
 
4. Pla d’actuacions 2022. Aprovació.  
 
Veure annex 
 
El Sr. Joan Farré felicita per la feina feta i per l’exposició que s’ha fet. Vol comentar que 
el nom de Palafrugell no està prou promocionat. Que a molts pobles tenen a l’entrada o 
en un lloc molt visible i important el nom. En el cas de Palafrugell no és així. Caldria 
posar el nom de Palafrugell a les entrades del municipi i que sigui un element de 
promoció.  Respecte al fòrum de sostenibilitat troba que és una dea brillant i felicita a la 
persona que la va tenir. Comenta que no ens podem adormir perquè algun altre municipi 
ens agafarà la idea. Creu que pot ser un fòrum, unes jornades però el que està clar és 
que és un tema cabdal. 
 
El Sr. Farré també diu que al darrer Ple es va demanar que des de l’Ajuntament es 
contactés amb totes les associacions i afectats per les obres del Priorat Sta. Anna i 
l’equip de govern va prometre que sí. I està dolgut i enfadat si no s’han fet aquestes 
reunions i vol donar tot el seu suport als paradistes i comparteix les seves queixes. 
Demana que es parin les obres i s’arribi a un acord. 
 
El Sr. Alfons Rius demana si la informació de la Jornada d’oportunitats laborals es fa 
arribar a les empreses. 
 
La Sra. Sílvia Beleña li explica que es fa la comunicació a la base de dades que tenim 
així com a les empreses que han entrar ofertes darrerament. 
 

S’acorda per majoria absoluta (per unanimitat dels presents) 
 
5. Precs i preguntes  
 
El Sr. Àlex Moral comenta que des del mercat creu que ha de millorar la comunicació 
amb els operadors ja que dilluns van començar les obres de la Plaça Priorat Santa 
Anna i la persona que porta el bar no sabia que no pot muntar la terrassa. Explica que 
el conjunt d’operadors del mercat se senten molt malament com a comerciants ja que 
ningú va sortir a parlar amb ells quan van venir a l’IPEP i l’Ajuntament. Per part seva 
estan totalment en contra de com s’han fet les coses, no pas en contra de que es faci 
una plaça al Priorat Sta. Anna, estan en contra de no tenir res a canvi i de com s’han 
fet les coses. Creuen que estan molt perjudicats per aquestes obres. 
 
El Sr. Moral diu que se senten greument perjudicats. La Junta del mercat sempre ha 
intentat fer veure a la resta d’operadors que l’IPEP treballa per millorar i ajudar però 
amb el tema de l’aparcament l’IPEP ho està posant molt difícil. Avui per exemple  
tothom coincideix que les vendes han baixat un 30% al mercat pel tema de 
l’aparcament. El tema de l’aparcament no s’ha gestionat bé i creuen que no es 
compensa les places perdudes a l’aparcament. Estan molt enfadats, ell també, i van 
tots a una amb aquesta idea. Comenta que necessiten una actuació ràpida, que tenen 
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diverses idees i volen que els hi donin una solució ràpida. Tenen clients amb mobilitat 
reduïda i necessiten places d’aparcament a prop i no veuen cap solució. La 
comunicació amb l’Ajuntament no és bona. Volen una explicació per tal de traslladar-
ho a la Junta. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que avui s’ha arribat a un acord amb l’aparcament de 
Mario per disposar de places amb mitja hora gratuïta i la proximitat és bastant similar 
al priorat Sta. Anna i, per les dimensions, permet acollir més vehicles dels que hi havia 
a la plaça. 
 
El Sr. Marc Piferrer comenta que no pot ser que no se’ls informi als operadors del 
mercat. 
 
La Sra. Sílvia Beleña explica que al mes de novembre es va fer una reunió, 
organitzada per la policia local, on van participar Oohxigen i un representant del 
mercat, entre d’altres, es fa informar de com es farien les obres, les alternatives de 
càrrega i descàrrega i la valoració va ser molt positiva amb una participació molt 
constrictiva per part de tothom. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si tenim l’acta d’aquesta reunió. 
 
La Sra. Sílvia Beleña comenta que no. Era una reunió informativa convocada per la 
policia local. 
 
El Sr. Àlex Moral comenta que si no s’ajuda des de l’Ajuntament no veu cap solució i 
que cal seure i buscar una solució. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que algú que va assistir a la reunió a la policia local avui ha 
manifestat que no sabien res. També que la policia local va fer arribar una carta a tots 
els operadors amb el mapa dels càrrega i descàrrega i del funcionament. Creu que 
potser pot haver més comunicació però sí que n’hi ha hagut. Del tema es pot estar 
més d’acord o no però els que ens preocupa és trobar una solució de futur. No es pot 
pensar que l’Ajuntament no hi ha treballat, encara avui hi està treballant en les 
solucions. Divendres, precisament tenim una reunió, però el que hem de fer és intentar 
construir. És evident que l’equip de govern es va comprometre a comunicar i , fins i tot 
el Sr. Ros volia fer una segona reunió però finalment semblava que tot va quedar clar 
a la reunió que comentem. 
 
El que està clar és que tots els grups de l’equip de govern i de fora de l’equip de 
govern en el Ple del mes de desembre va quedar clar que allà s’havia de fer alguna 
cosa perquè, cada cop més, la gent vol comprar en un entorn que se senti còmode. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana si això està gravat. 
 
El Sr. Joan Vigas insisteix que el Sr. Juli Fernandez en el Ple estava d’acord que allà 
s’havia de fer alguna cosa. El que és evident és que allà es vol fer una plaça i no tenir 
l’asfalt com el tenim ara. I si es volen fer coses es perden metros. Està clar que el 
càrrega i descàrrega ha de continuar i possiblement si s’ha de sacrificar alguna cosa 
siguin les places d’aparcament. A partir d’aquí s’han de treballar unes possibles 
solucions i hem de treballar conjuntament. Referent a Can Mario hi ha una ocupació 
diària molt baixa, a partir d’aquí, cal intentar potenciar el que tenim que és un 
aparcament al costat del mercat amb una ocupació molt baixa. Es va treballar amb les 
persones responsables però casualment van tenir COVID i es va aturar el tema. Per 
aquest motiu s’ha tornat a recuperar la negociació ara al gener. Si fins avui hem 
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intentar potenciar Oohxigen, el mercat, ajudes per la COVID, està clar que buscarem 
una solució entre tots, inclosa la oposició. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que el que caldria fer és començar les obres un cop hi haig un 
acord. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que fins i tot els operadors del mercat a unes declaracions a la 
televisió van dir que estaven d’acord que s’ha de fer alguna cosa. Cal mirar les 
mínimes afectacions possibles i trobar les solucions. Comenta també que les 
converses amb Can Mario no venen de dilluns, venen de molt abans però pel tema 
COVID es van aturar. 
 
El Sr. Àlex Moral demana que si el regidor no ho veu tant complicat trobar solucions 
com és que primer no s’han buscat les places d’aparcament i llavors començar les 
obres. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que lamentablement les converses van com van i les 
negociacions van lligades amb altres acords i ha anat a la velocitat que ha anat. 
Llavors si no es comencen les obres aquestes tindran afectacions a èpoques 
comercials importants. L’administració va lenta, sí, i ell se’n fa responsable en la 
mesura que li toca però hi ha diverses negociacions lligades i la solució ha arribat ara  
perquè les converses van quedar aturades per malaltia d’una persona de l’empresa de 
l’aparcament. 
 
El Sr. Alfons Rius diu que és l’únic partit de l’oposició que es van posar al plec de 
mesures d’ajudes de COVID amb diferents projectes i repeteix el que va dir al darrer 
Ple. Ell va demanar al Sr. Lladó que volia la informació d’aquest projecte i li va 
contestar que si volia que ho mirés a internet. Ells com a partir van donar el 
recolzament i ara veu que està tot fet i no se’ls hi dona la informació. 
 
El Sr. Joan Vigas li diu que si es va donar el recolzament se li hauria d’haver donat la 
informació i no ha d’anar a buscar a internet. L’equip de govern, de fet, va agafar el 
compromís d’informar. També cal tenir en compte que la persona que pivotava el pla 
està de baixa, l’Alcalde, ha fet que potser no sigui tant àgil la comunicació. 
 
El Sr. Alfons Rius comenta, com a resum, que si hi hagués diàleg previ segurament 
s’hagués arribat a un acord. 
 
Sr. Joan Vigas hi està d’acord però el funcionament i les converses van com van. El 
que sí que creu és que s’ha comunicat perquè a la reunió a la policia local es va sortir 
amb un consens, a més de la informació repartida per la policia local. 
 
El Sr. Marc Piferrer diu que amb un tema així com a mínim s’ha d’aixecar acta. 
 
La Sra. Sílvia Beleña, comenta que no es va aixecar acta però que ella sí que hi era a 
la reunió i que sí que es va consensuar on s’havien d’ubicar les futures places de 
càrrega i descàrrega. 
 
El Sr. Joan Vigas creu que potser sí que s’hauria d’haver fet acta i signar els acords 
presos. Que ell no va assistir però va assistir la Sílvia Beleña com a cap d’àrea. El que 
s’ha de fer divendres és parlar i trobar solucions. 
 
El Sr. Àlex Moral demana si l’IPEP està treballant amb les places que s’han perdut. 
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El Sr. Joan Vigas li diu que ja hi treballa des de fa temps, no ara, des de fa temps que 
treballa. Un exemple és que sempre estem buscant places d’aparcament, per exemple 
al Caprabo que no va sortir bé. 
 
El Sr. Àlex Moral demana si ell pot donar una data als seus companys per dir que això 
quedarà solucionat. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que divendres hi haurà notícies encaminades a donar 
solucions. Hi haurà mobilitat, obra pública i promoció econòmica. Com a IPEP 
treballarem al costat vostre per trobar solucions, no d’ara, també de més endavant. 
 
El Sr. Àlex Moral demana si del Caprabo hi ha alguna esperança encara. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que lamentablement que Caprabo té un espai a dalt amb molts 
metres quadrats i té unes aspiracions a llogar a dalt i a baix. 
 
El Sr. David Font explica que Oohxigen s’ha reunit amb representants del mercat i han 
aclarit les seves posicions. Ells com a associació estaven plenament informats perquè 
van tenir un representant a la reunió del dia 9 de desembre a la policia local on 
s’explicaven les obres. Estan del tot d’acord que la plaça necessita una remodelació i 
el que demanen els companys del mercat és una alternativa abans de començar les 
obres. El que no pot entendre és que avui el cafè del mercat no tingui coneixement 
que no pot muntar la terrassa. 
 
El Sr. Joan Vigas diu que sap greu i que sí que és un error de comunicació i assumeix 
la culpa que possiblement no tingui però està d’acord que és un error. 
 
El Sr. David Font comenta que la seva postura de no assistir a la manifestació, tot i 
estar d’acord amb ells, va ser per la urgència que es va organitzar tot durant el cap de 
setmana. Ells estaven totalment informats de l’inici de les obres perquè es va dir a la 
reunió del dia 9 a la policia local. Creu que es necessita trobar una solució per tothom, 
tant operadors del mercat com comerç ja que creu que tothom surt perjudicat, el 
comerç però sobretot el mercat. 
 
El Sr. Joan Vigas té clar que el problema és l’aparcament i que cadascú cregui quina 
és la millor solució però que el tema és cabdal i no és tant la remodelació, el tema és 
l’aparcament i cap aquí han d’anar els esforços. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana que el 13 d’octubre es va fer una reunió pel tema dels 
habitatges d’ús turístic i que ja fa tres mesos. Vol saber com està el tema. També vol 
saber com recolza la normativa d’ocupació de via pública i com ho comunica als 
privats. 
 
La Sra. Sívia Beleña li diu que el tema d’habitatges d’ús turístic està pendent que 
secretaria revisi la normativa. Demà mateix ho reclama. 
 
El Sr. Joan Vigas li contesta referent a la normativa d’ocupació de via pública, diu que 
es presenta en breu. Que hi ha unes ordenances que lliguen tot aquest tema i que 
l’IPEP dins de la legalitat intentaran que la gent es pugui guanyar la vida i que l’activitat 
econòmica sigui el màxim possible dintre de la normativa que existeixi a cada zona. 
 
El Sr. Mar Piferrer demana si es farà aquest any la convocatòria de gerent de l’IPEP 
que està pendent. 
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El Sr. Joan Vigas li explica que es va habilitat una partida per contractar una 
assessoria externa durant un temps perquè doni el que ens falta a l’IPEP. 
 
El Sr. Marc Piferrer demana de quina partida estem parlant. 
 
El Sr. Gustavo Tàpias li diu que la partida és de 25.000 € que es va aprovar al 
pressupost. 
 
El Sr. Joan Farré diu que el dia que es va presentar el projecte tècnic de la Plaça 
Priorat Sta. Anna no hi havia l’Alfons. Que al projecte no es va tenir en compte les 
parets de l’església i que són molt importants i estan degradades. En aquell moment 
es va dir que s’explicaria, es presentaria, es debatria i que s’arribaria a un consens. Sí 
que havia l’acord que s’ha de pacificar el poble, ha de ser el centre pels vianants, 
ciutadans i gent que compra i s’ha de buscar una solució per l’aparcament. Falta 
escoltar a tothom, escoltar a tothom i treure idees de tots. Ell comenta a l’Àlex que 
facin les aportacions que creuen i que arribin a un acord. 
 
El Sr. Jaume Palahí diu que segur que hi ha errors però explica que l’obra es va 
presentar als polítics a la comissió informativa i es va entregar la documentació. Allà hi 
havia com quedava la plaça, el tipus de terra, places de càrrega i descàrrega etc. El 
tema de les parets de l’església formaria part d’un altre projecte perquè té un propietari 
i és tocar façanes. Es tracta de fer un espai amable per passejar. Creu que tant en 
Joan Farré com l’Àlex Moral tenen raó. Creu que en breu hi haurà una solució perquè 
han passat diverses coses, principalment malaltia de les persones que portaven 
aquest tema, que ha fet que tot haig anat més tard. Segur que es podria fer millor però 
aturar les obres ens trobaríem que les obres enganxarien a ple estiu. 
 
El Sr. Joan Vigas comenta que el repte de futur és que a sobre de les peixateries i a 
sobre de la plaça hi hagi una segona fase i es pugui aprofitar pel comerç. 
 
El Sr. Àlex Moral diu s’ha comentat que Palafrugell ha de ser un poble que la gent vagi 
a peu però es troben amb clients que els hi és molt fàcil anar al supermercat, fer grans 
compres i aparcar fàcilment. I és aquest tema que els hi preocupa. 
 
El Sr. Joan Vigas els hi preocupa que Palafrugell sigui la població de Catalunya amb 
més grans superfície per habitant. L’IPEP aposta pel comerç local i de proximitat i ho 
sabeu. Us hem ajudat i tutelat i sempre hem estat al vostre costat. Diu que no farà cap 
discurs polític i que aquesta actuació es fa perquè creuen que el comerç millora si hi 
ha un paisatge urbà adient. 

 

S’aixeca la sessió quan són les 20.50h. 


