
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                       

Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                 Tel. 972 81 72 84 ext. 290            

17250  Platja d’Aro                                                          

ACTA REUNIÓ
 

Dia: Dijous 2 de març de 2017 

Hora: 10.00 h 

Sala d’Actes Ajuntament 

Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica

 Sra. 

Assistents associacions i representants sectorials:

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS

Sr. Josep Mª Tura 

Sra. Mª Carmen Úbeda 

Sra. Sol Calderón 
 

ASSOCIACIÓ PASSEIG MARÍTIM
Sra. Carme Cobo 
 

CLUB GOLF D’ARO 
Sra. Rocío Aranda 
 

CLUB TENNIS D’ARO 
Sr. Àlex Manzanera 
 

INICI DE LA REUNIÓ 
El Sr. Jiménez dóna la benvinguda als assistents 

convocatòria. 

 

1.- CONSULTES/DUBTES SOBRE ELS PRESSUPOSTOS LLIURATS.

El Sr. Jiménez, pregunta si algú dels present

van donar a l'última reunió. 

La Sra. Cobo pregunta si es repassaran punt per punt les partides, el Sr. Jiménez respon que no, que 

si es té alguna consulta sobre alguna partida en concret que ho pregunti i se'n parlarà.

La Sra. Cobo comenta que li agradaria poder debatre els pressupostos abans que s'aprovin. Ella és 

partidària de treballar les activitats a un any vista per poder fer

de setembre va demanar una reunió a les diferents àrees

fins ara no han començat a treballar.

El Sr. Jiménez contesta que els pressupostos es treballen a un any vista i les activitats a tres mesos.
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REUNIÓ ASSOCIACIONS EMPRESARIALS

 

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica

Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica 

Assistents associacions i representants sectorials: 

D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 

ASSOCIACIÓ PASSEIG MARÍTIM 

la benvinguda als assistents i comença la reunió pe

ONSULTES/DUBTES SOBRE ELS PRESSUPOSTOS LLIURATS. 

Jiménez, pregunta si algú dels present tenen dubtes o consultes sobre els pressupostos que es 

Cobo pregunta si es repassaran punt per punt les partides, el Sr. Jiménez respon que no, que 

alguna partida en concret que ho pregunti i se'n parlarà.

comenta que li agradaria poder debatre els pressupostos abans que s'aprovin. Ella és 

partidària de treballar les activitats a un any vista per poder fer-ho bé, de fet, puntualitza

de setembre va demanar una reunió a les diferents àrees que participen a l’activitat de 

fins ara no han començat a treballar. 

El Sr. Jiménez contesta que els pressupostos es treballen a un any vista i les activitats a tres mesos.
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EMPRESARIALS 

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 

i comença la reunió pel primer punt de la 

sobre els pressupostos que es 

Cobo pregunta si es repassaran punt per punt les partides, el Sr. Jiménez respon que no, que 

alguna partida en concret que ho pregunti i se'n parlarà. 

comenta que li agradaria poder debatre els pressupostos abans que s'aprovin. Ella és 

, puntualitza que el mes 

que participen a l’activitat de Sant Jordi, i 

El Sr. Jiménez contesta que els pressupostos es treballen a un any vista i les activitats a tres mesos. 
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La Sra. Aranda també és partidària de treballar amb una mica més d

puguin sortir millor i es tingui més marge de maniobra

El Sr. Jiménez creu que és difícil treballar amb tant de marge de temps una campanya, les activitats 

de les àrees no estan tancades fins que es fan. El que sí que és important és que les activitats 

disposin de pressupost per poder realitzar

 
2.- XICS GASTRONÒMIC 2017
 

El Sr. Jiménez explica que ja s'està treballant en la campanya Xics Gastronòmic 2017. A 

valoracions que es van fer del Xics 2016 s'està mirant de canviar el que no va funcionar.

Els restaurants ens van fer arribar que no van vendre gaires menús infantils, tot i així, dels 37 

restaurants que van participar 33 estan disposats a re

tancat.La voluntat per aquest any és donar més visibilitat als restaurants, que tinguin més presencia a 

la campanya a través de tallers i 

menú que passa de 10 a 5 euros, es va veure que pels nens dos plats i un postra era massa menjar, 

per tant es canvia a un plat i postra. El Sr. Jiménez matisa que és conscient que aquest preu és força 

econòmic però que també els nens no van sols al restaurant i q

fan un menú més complet i participar a la campanya pels restaurants no té cap cost.

Tallers a les escoles, a l’igual que 

per la Fundació Alícia que aquest any seran més pràctics que teòrics

La Sra. Aranda pregunta si per la cloenda tornarà a venir un dels finalistes del MasterChef Junior, el 

Sr. Jiménez li contesta que no, que l'any passat van fer la prova i no va resultar, 

compte que són nens de 10 – 12 anys i que no estan capacitats per fer un taller ells sols.

Està previst fer durant els 3 dissabtes que dura la quinzena un mercat de productes locals i de 

proximitat, aquest mercat estarà dinamitzat per diferents activitats, el primer

de la inauguració de la quinzena

directa des del mercat i el presentarà el cuiner Pep Noguer, aquest estàsubvencionat per la Diputació 

de Girona, Girona Excel·lent,igual que 

ambient s'ha contractat per cada dissabte un espectacle infantil.

La cloenda i acte final,  aquest any es farà a Castell

que ve sigui a s'Agaró.  
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Sra. Aranda també és partidària de treballar amb una mica més d’antelació 

i es tingui més marge de maniobra. 

El Sr. Jiménez creu que és difícil treballar amb tant de marge de temps una campanya, les activitats 

rees no estan tancades fins que es fan. El que sí que és important és que les activitats 

disposin de pressupost per poder realitzar-les. 

XICS GASTRONÒMIC 2017 

El Sr. Jiménez explica que ja s'està treballant en la campanya Xics Gastronòmic 2017. A 

valoracions que es van fer del Xics 2016 s'està mirant de canviar el que no va funcionar.

Els restaurants ens van fer arribar que no van vendre gaires menús infantils, tot i així, dels 37 

restaurants que van participar 33 estan disposats a repetir i els que no participen

tancat.La voluntat per aquest any és donar més visibilitat als restaurants, que tinguin més presencia a 

la campanya a través de tallers i activitats en el mateix restaurant. També es canviarà el preu del 

e passa de 10 a 5 euros, es va veure que pels nens dos plats i un postra era massa menjar, 

per tant es canvia a un plat i postra. El Sr. Jiménez matisa que és conscient que aquest preu és força 

econòmic però que també els nens no van sols al restaurant i que els adults ja mengen a la 

fan un menú més complet i participar a la campanya pels restaurants no té cap cost.

gual que l'any passa es portaran a terme els tallers a les escoles organitzats

quest any seran més pràctics que teòrics. 

La Sra. Aranda pregunta si per la cloenda tornarà a venir un dels finalistes del MasterChef Junior, el 

Sr. Jiménez li contesta que no, que l'any passat van fer la prova i no va resultar, 

12 anys i que no estan capacitats per fer un taller ells sols.

fer durant els 3 dissabtes que dura la quinzena un mercat de productes locals i de 

proximitat, aquest mercat estarà dinamitzat per diferents activitats, el primer dissabte que serà el dia 

e la inauguració de la quinzena, es farà el programa de ràdio “El Suplement de Catalunya Ràdio

i el presentarà el cuiner Pep Noguer, aquest estàsubvencionat per la Diputació 

igual que el taller d'Anxoves de l'Escala, a  més a més per donar més 

ambient s'ha contractat per cada dissabte un espectacle infantil. 

aquest any es farà a Castell d'Aro al parc del minitren, amb intenció que 
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’antelació perquè les coses 

El Sr. Jiménez creu que és difícil treballar amb tant de marge de temps una campanya, les activitats 

rees no estan tancades fins que es fan. El que sí que és important és que les activitats 

El Sr. Jiménez explica que ja s'està treballant en la campanya Xics Gastronòmic 2017. A través de les 

valoracions que es van fer del Xics 2016 s'està mirant de canviar el que no va funcionar. 

Els restaurants ens van fer arribar que no van vendre gaires menús infantils, tot i així, dels 37 

participen són perquè han 

tancat.La voluntat per aquest any és donar més visibilitat als restaurants, que tinguin més presencia a 

. També es canviarà el preu del 

e passa de 10 a 5 euros, es va veure que pels nens dos plats i un postra era massa menjar, 

per tant es canvia a un plat i postra. El Sr. Jiménez matisa que és conscient que aquest preu és força 

ue els adults ja mengen a la carta o 

fan un menú més complet i participar a la campanya pels restaurants no té cap cost. 

allers a les escoles organitzats 

La Sra. Aranda pregunta si per la cloenda tornarà a venir un dels finalistes del MasterChef Junior, el 

Sr. Jiménez li contesta que no, que l'any passat van fer la prova i no va resultar, s’ha de tenir en 

12 anys i que no estan capacitats per fer un taller ells sols. 

fer durant els 3 dissabtes que dura la quinzena un mercat de productes locals i de 

dissabte que serà el dia 

El Suplement de Catalunya Ràdio” en 

i el presentarà el cuiner Pep Noguer, aquest estàsubvencionat per la Diputació 

més a més per donar més 

minitren, amb intenció que  l'any 
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El format serà força igual que l'any passat amb tallers de cuines organitzats per l'

Verd i Fruit, el minitren en marxa i com tancament un espectacle infantil.

La Sra.Cobo proposa de que es faci 

parla de la situació però es concreta 

 

3.- PLATJA D’ARO PROFESSIONAL
 

El Sr. Jiménez explica el programa Platja d'Aro Professional 2017

formació i inserció de persones en situació d'atur per les empreses del municipi a través de la 

subvenció del salari mínim interprofessional per part de l'ajuntament. Si l'any passat el programa 

anava destinat a grans superfíc

manteniment de jardins, piscines i conserges. El Sr. Jiménez comenta que de les 12 persones que van 

participar al Platja d'Aro Professionals 2016, el dia d'avui set persones continuen treballant i en

contracte fix. 

 

Per aquest any s'incrementen el nombre de participants 

de buscar empreses que estiguin interessades a acollir

currículum de formació. 

Un altre punt que explica el Sr. Jiménez són les bonificacions i  subvencions per a finalitats de 

de l'Ocupació 2017. 

 

Aquestes es donaran a través de dos vessants, 

d'alta d'autònoms, aquest se'ls bonificaran les quote

quota fins al 10% el sisè mes que serà l'última quota bonificada.

L'altre vessant, dirigida a les empreses que desenvolupin l'activitat al municipi i que contractin 

laboralment persones residents a Castell

data del contracte laboral. Serà necessari que les persones a contractar no hagin tingut un o diversos 

contracte/s laboral/s superior/s als quaranta

la sol·licitud de la subvenció. 

Tots els presents troben que és 

 
 
 
 
 

  

Platja d’Aro                                                                                                

Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                 Tel. 972 81 72 84 ext. 290            

17250  Platja d’Aro                                                          promocioeconomica@platjadaro.com

El format serà força igual que l'any passat amb tallers de cuines organitzats per l'

Verd i Fruit, el minitren en marxa i com tancament un espectacle infantil. 

que es faci a la plaça Poeta Sitja, ja que es veu més des de la carretera, es 

parla de la situació però es concreta com a emplaçament final l’inicialment previst.

PLATJA D’ARO PROFESSIONAL. 

El Sr. Jiménez explica el programa Platja d'Aro Professional 2017. És un programa per afavorir la 

formació i inserció de persones en situació d'atur per les empreses del municipi a través de la 

subvenció del salari mínim interprofessional per part de l'ajuntament. Si l'any passat el programa 

anava destinat a grans superfícies i magatzems aquest any s’ha encaminat a un perfil de 

manteniment de jardins, piscines i conserges. El Sr. Jiménez comenta que de les 12 persones que van 

participar al Platja d'Aro Professionals 2016, el dia d'avui set persones continuen treballant i en

Per aquest any s'incrementen el nombre de participants que passaran de 12 a 15, ara estan a l'impàs 

de buscar empreses que estiguin interessades a acollir-los per treballar i començar a treballar el 

e explica el Sr. Jiménez són les bonificacions i  subvencions per a finalitats de 

naran a través de dos vessants, una destinada a nous emprenedors  que es donin 

aquest se'ls bonificaran les quotes amb un escalat que va del 100% la primera 

quota fins al 10% el sisè mes que serà l'última quota bonificada. 

dirigida a les empreses que desenvolupin l'activitat al municipi i que contractin 

laboralment persones residents a Castell-Platja d'Aro, empadronades amb un mínim d'un any a la 

data del contracte laboral. Serà necessari que les persones a contractar no hagin tingut un o diversos 

contracte/s laboral/s superior/s als quaranta-cinc dies de durada durant els dotze mesos anteriors a 

Tots els presents troben que és una actuació molt positiva. 
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El format serà força igual que l'any passat amb tallers de cuines organitzats per l'Aula Gastronòmica, 

més des de la carretera, es 

com a emplaçament final l’inicialment previst. 

s un programa per afavorir la 

formació i inserció de persones en situació d'atur per les empreses del municipi a través de la 

subvenció del salari mínim interprofessional per part de l'ajuntament. Si l'any passat el programa 

encaminat a un perfil de 

manteniment de jardins, piscines i conserges. El Sr. Jiménez comenta que de les 12 persones que van 

participar al Platja d'Aro Professionals 2016, el dia d'avui set persones continuen treballant i en 

passaran de 12 a 15, ara estan a l'impàs 

los per treballar i començar a treballar el 

e explica el Sr. Jiménez són les bonificacions i  subvencions per a finalitats de Foment 

una destinada a nous emprenedors  que es donin 

s amb un escalat que va del 100% la primera 

dirigida a les empreses que desenvolupin l'activitat al municipi i que contractin 

d'Aro, empadronades amb un mínim d'un any a la 

data del contracte laboral. Serà necessari que les persones a contractar no hagin tingut un o diversos 

cinc dies de durada durant els dotze mesos anteriors a 
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4.- ACTIVITATS ORGANITZADES PER L
D’ABRIL, MAIG I JUNY 
 

Per parlar d'aquest punt es reparteix uns calendaris on 

cultura, esports, promoció econòmica i de les associacions. Aquest calendari té la finalitat a part de 

veure les activitats com podem col·laborar entre nosaltres.

La primera activitat que es comenta és l’

pregunta si està previst de suspendre l'activitat, ja que anuncien pluja, des de l'Associació li responen 

que no, expliquen que hi ha invertits molts diners en publicitat i que no es pot suspendre per una 

previsió meteorològica i en el cas que plogués 

 

El Sr. Tura explica que aquest any

participin posant una parada i animen als restaurants del Passei

La següent activitat que es comenta és la Jornada Empresarial que s'organitza des de l'Àrea de 

Promoció, el Sr. Jiménez explica que aquest any s'ha fet una mica diferent. Les anteriors eren 

jornades amb més interès formatiu però com aquest any ja s'ha fet molta formació a través del 

Diploma de l'UDG i d'Escodi s'ha pensat a fer una cosa més informativa que no pas formativa.

 

Es faran tres ponències, la primera serà sobre la nova proposta de Llei d'Horaris Comercials, 

segona serà la presentació de la plataforma que s'ha fet del cens comercial de Platja d'Aro i la tercera 

serà la conferència de Javier Iriondo que és emprenedor, formador, conferenciant i escriptor.

El Sr. Tura comenta que la Generalitat aquest any orga

associacions que facin actes per celebrar aquesta setmana, des de l'Associació d'Empresaris s'ha 

proposat de fer una taula rodona el dia 21 de març amb el títol Reptes del Comerç de Platja

demanen la participació en  la taula del Sr. Jiménez que accepta, ens diuen que quant tinguin l'acte 

més lligat ja ens faran arribar la

La Sra. Aranda pregunta com es gestionen les activitats esportives al municipi, el Sr. Jiménez li explica 

que són les federacions esportives que es posen en contacte amb el municipi

inicia accions pel seu compte. 

Es comenta que seria molt útil tenir un Welcome Pack de serveis per poder oferir a tothom que 

vingui a fer jornades esportives o d'altr

una acció similar, el Sr. Jiménez comenta que si 

a fer-ho arribar a l’Àrea d’Esports per què en puguin fer distribució
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ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT I PER LES ASSOCIACIONS PELS  MESOS 

Per parlar d'aquest punt es reparteix uns calendaris on estan agendades les activitats de turisme,

esports, promoció econòmica i de les associacions. Aquest calendari té la finalitat a part de 

veure les activitats com podem col·laborar entre nosaltres. 

activitat que es comenta és l’Street Outletde l'Associació d'Empresaris

pregunta si està previst de suspendre l'activitat, ja que anuncien pluja, des de l'Associació li responen 

que no, expliquen que hi ha invertits molts diners en publicitat i que no es pot suspendre per una 

isió meteorològica i en el cas que plogués no s’anul·la perquè  l'activitat dura dos dies.

Tura explica que aquest any, per primera vegada s'han convidat als bars i restaurants perquè 

una parada i animen als restaurants del Passeig Marítim a què participin en la festa.

La següent activitat que es comenta és la Jornada Empresarial que s'organitza des de l'Àrea de 

Promoció, el Sr. Jiménez explica que aquest any s'ha fet una mica diferent. Les anteriors eren 

ormatiu però com aquest any ja s'ha fet molta formació a través del 

Diploma de l'UDG i d'Escodi s'ha pensat a fer una cosa més informativa que no pas formativa.

Es faran tres ponències, la primera serà sobre la nova proposta de Llei d'Horaris Comercials, 

segona serà la presentació de la plataforma que s'ha fet del cens comercial de Platja d'Aro i la tercera 

serà la conferència de Javier Iriondo que és emprenedor, formador, conferenciant i escriptor.

El Sr. Tura comenta que la Generalitat aquest any organitzen la Setmana del Comerç i demanen a

actes per celebrar aquesta setmana, des de l'Associació d'Empresaris s'ha 

proposat de fer una taula rodona el dia 21 de març amb el títol Reptes del Comerç de Platja

la taula del Sr. Jiménez que accepta, ens diuen que quant tinguin l'acte 

més lligat ja ens faran arribar la resta d’informació. 

La Sra. Aranda pregunta com es gestionen les activitats esportives al municipi, el Sr. Jiménez li explica 

es federacions esportives que es posen en contacte amb el municipi 

 

Es comenta que seria molt útil tenir un Welcome Pack de serveis per poder oferir a tothom que 

vingui a fer jornades esportives o d'altra índole a Platja d'Aro. L’Associació d’empresaris tenia previst 

l Sr. Jiménez comenta que si s’organitza aquest conjunt de serveis es compromet 

ho arribar a l’Àrea d’Esports per què en puguin fer distribució. 
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’AJUNTAMENT I PER LES ASSOCIACIONS PELS  MESOS 

estan agendades les activitats de turisme, 

esports, promoció econòmica i de les associacions. Aquest calendari té la finalitat a part de 

de l'Associació d'Empresaris, la Sra. Cobo 

pregunta si està previst de suspendre l'activitat, ja que anuncien pluja, des de l'Associació li responen 

que no, expliquen que hi ha invertits molts diners en publicitat i que no es pot suspendre per una 

l'activitat dura dos dies. 

per primera vegada s'han convidat als bars i restaurants perquè 

g Marítim a què participin en la festa. 

La següent activitat que es comenta és la Jornada Empresarial que s'organitza des de l'Àrea de 

Promoció, el Sr. Jiménez explica que aquest any s'ha fet una mica diferent. Les anteriors eren 

ormatiu però com aquest any ja s'ha fet molta formació a través del 

Diploma de l'UDG i d'Escodi s'ha pensat a fer una cosa més informativa que no pas formativa. 

Es faran tres ponències, la primera serà sobre la nova proposta de Llei d'Horaris Comercials, la 

segona serà la presentació de la plataforma que s'ha fet del cens comercial de Platja d'Aro i la tercera 

serà la conferència de Javier Iriondo que és emprenedor, formador, conferenciant i escriptor. 

la Setmana del Comerç i demanen a les 

actes per celebrar aquesta setmana, des de l'Associació d'Empresaris s'ha 

proposat de fer una taula rodona el dia 21 de març amb el títol Reptes del Comerç de Platja d'Aro, 

la taula del Sr. Jiménez que accepta, ens diuen que quant tinguin l'acte 

La Sra. Aranda pregunta com es gestionen les activitats esportives al municipi, el Sr. Jiménez li explica 

 o l’Àrea d’Esports que 

Es comenta que seria molt útil tenir un Welcome Pack de serveis per poder oferir a tothom que 

L’Associació d’empresaris tenia previst 

s’organitza aquest conjunt de serveis es compromet 
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El Sr. Manzano, pregunta pel tema de DTE , el Sr. Jiménez que aquest tema l'estan treballant des de 

l'Oficina de Turisme. 

El Sr. Jiménez comenta, lligat al tema de DTE, 

discoteques el distintiu de qualitat "Q de Nit". A

dificultat i és un distintiu en l'àmbit de municipi, perquè a parts dels locals de nit que obtenen aquest 

distintiu com a municipi també s'obté.

Activitat de Sant Jordi. La Sra. Cobo explica que es va 

Sant Jordi i li va proposar el següent:

 

- Activitats relacionades amb el Sant Jordi durant tot el cap de Setmana perquè Sant Jordi aquest 

2017 cau en diumenge. 

- Fer les activitats similars a les que es va

que aquest any tal com es va quedar s'organitzin directament des de l'Ajuntament, ja que és una 

festa molt popular. 

- Demana que els cavallets i les fulloles que es van fer servir per al concur

poder-les tornar a utilitzar i que es guardin al magatzem de l'ajuntament ja l'associació no disposa 

d'espai per guardar-ho i ho tenen en locals privats.

 

El Sr. Jiménez proposa fer una reunió exclusivament per parlar del tema d

el que hi ha s'allargaria massa la reunió, s'acorda la data de 23 de març.

Durant el mes de maig, l'Associació del Passeig Marítim

de Vi, com ells aquest any no han demanat subvenci

lideri aquests actes. El Sr. Tura li respon que ells no

poden estudiar el tema. 

 

El Sr. Manzano explica que el durant el mes de maig, des del Tennis d'Aro s'

FREEDOM COSTA BRAVA, que es tracta d'un torneig internacional de tennis amb la participació de 

més de 100 jugadors o jugadores de tot el món, li agradaria aprofitant el torneig fer un cap de 

setmana Gay Friendly o alguna cosa sembl

El Sr. Jiménez se li ocorre que podrien

organitzar alguna activitat relacionada amb el tema.
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egunta pel tema de DTE , el Sr. Jiménez que aquest tema l'estan treballant des de 

El Sr. Jiménez comenta, lligat al tema de DTE,  que van venir de la Generalitat per oferir als bars i 

discoteques el distintiu de qualitat "Q de Nit". Aconseguir aquesta acreditació de qualitat no té gaire 

dificultat i és un distintiu en l'àmbit de municipi, perquè a parts dels locals de nit que obtenen aquest 

distintiu com a municipi també s'obté. 

a Sra. Cobo explica que es va reunir amb el Regidor Lluis Pujol per preparar el 

Sant Jordi i li va proposar el següent: 

Activitats relacionades amb el Sant Jordi durant tot el cap de Setmana perquè Sant Jordi aquest 

Fer les activitats similars a les que es va organitzar l'any passat l'Associació del Passeig del Mar però 

que aquest any tal com es va quedar s'organitzin directament des de l'Ajuntament, ja que és una 

Demana que els cavallets i les fulloles que es van fer servir per al concurs de dibuix es reciclin per 

les tornar a utilitzar i que es guardin al magatzem de l'ajuntament ja l'associació no disposa 

ho i ho tenen en locals privats. 

El Sr. Jiménez proposa fer una reunió exclusivament per parlar del tema de Sant Jordi, ja que amb tot 

el que hi ha s'allargaria massa la reunió, s'acorda la data de 23 de març. 

l'Associació del Passeig Marítim, organitzava el Festival dels Nens i una Fira 

de Vi, com ells aquest any no han demanat subvenció demana que sigui l'Associació d'Empresaris que 

lideri aquests actes. El Sr. Tura li respon que ells no ho tenen previst en el seu pressupost

El Sr. Manzano explica que el durant el mes de maig, des del Tennis d'Aro s'organitza el primer GLTA 

FREEDOM COSTA BRAVA, que es tracta d'un torneig internacional de tennis amb la participació de 

més de 100 jugadors o jugadores de tot el món, li agradaria aprofitant el torneig fer un cap de 

setmana Gay Friendly o alguna cosa semblant. 

Sr. Jiménez se li ocorre que podrien parlar amb Joventut o Serveis Socials i demanar si poden 

organitzar alguna activitat relacionada amb el tema. 
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egunta pel tema de DTE , el Sr. Jiménez que aquest tema l'estan treballant des de 

que van venir de la Generalitat per oferir als bars i 

conseguir aquesta acreditació de qualitat no té gaire 

dificultat i és un distintiu en l'àmbit de municipi, perquè a parts dels locals de nit que obtenen aquest 

reunir amb el Regidor Lluis Pujol per preparar el 

Activitats relacionades amb el Sant Jordi durant tot el cap de Setmana perquè Sant Jordi aquest 

organitzar l'any passat l'Associació del Passeig del Mar però 

que aquest any tal com es va quedar s'organitzin directament des de l'Ajuntament, ja que és una 

s de dibuix es reciclin per 

les tornar a utilitzar i que es guardin al magatzem de l'ajuntament ja l'associació no disposa 

e Sant Jordi, ja que amb tot 

el Festival dels Nens i una Fira 

ó demana que sigui l'Associació d'Empresaris que 

previst en el seu pressupost, no obstant 

organitza el primer GLTA 

FREEDOM COSTA BRAVA, que es tracta d'un torneig internacional de tennis amb la participació de 

més de 100 jugadors o jugadores de tot el món, li agradaria aprofitant el torneig fer un cap de 

parlar amb Joventut o Serveis Socials i demanar si poden 
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5.- PRECS I PREGUNTES. 
 

El Sr. Tura pregunta si hi ha novetats 

explica que a l’última reunió amb els organitzadors es va parlar que les dates acordades 

setembre no  eren les correctes

dissenyadors tal com es tenia previst aquest

de grau no estan presentats, els organitzadors 

juny, explica que si es  canvien les 

Setmana de la Moda al maig

actuació per anar introduint la 

 

La Sra. Cobo comenta  de fer algun

consulta a Costes i en principi no hi havia cap inconvenient pel permís.

no s’arriba a cap acord. 

Tema Movistar, el Sr. Jiménez comenta que per aquest primer semestre del 2017 no 

desplegament de la fibra òptica tal com ens havien dit

compromís de fer-ho al llarg del 2017

ha entrat un projecte a l’Ajuntament per portar fibra a tot el

permisos i s’està treballant en una sèrie de convenis amb ells. El que sí ja està en terminis

seu procés és el WIFI públic, 

s’estableix el termini d’un mes perquè estigui operatiu.

 

El servei segurament compaginarà

o més temps existiran unes tarifes força econòmiques.

liberalització del roaming de telefonia,  el Sr. Jiménez puntualitza que són serveis molt compatibles 

perquè de fetel roaming va per mega

necessitat de WIFI públic. 

Un altre tema que pregunta la Sra. Cobo és sobre la senyalítica implantada al municipi, ella no acaba 

de veure a on estan les senyalitzacions que indiquen la platja o el passeig marítim. També 

torna a comentar que seria molt interessant poder fer publicitat del municipi

Jiménez comenta que ell va parlar d’aquest tema en Booking i que no hi ha hagut manera de què 

l’escoltin per aquest tema. 
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hi ha novetats en l’organització de la Setmana de la M

explica que a l’última reunió amb els organitzadors es va parlar que les dates acordades 

correctes per fer  aquest esdeveniment, ja que si es vol fer alguna cosa de nous 

com es tenia previst aquests encara han de començar el curs i els treballs

no estan presentats, els organitzadors van demanar de canviar les dates pel mes de maig

en les dates no hi ha marge per preparar l’activitat i es decideix 

al maig-juny 2018. De totes maneres el mes de setembre 

per anar introduint la Setmana de la Moda 2018. 

La Sra. Cobo comenta  de fer alguna cosa tipus White Summer  de Pals a la p

Costes i en principi no hi havia cap inconvenient pel permís. Es comenta la proposta però 

l Sr. Jiménez comenta que per aquest primer semestre del 2017 no 

la fibra òptica tal com ens havien dit la companyia Movistar

ho al llarg del 2017. Per altra banda li consta que hi ha una empresa part

a l’Ajuntament per portar fibra a tot el municipi, s’està pendent de donar

permisos i s’està treballant en una sèrie de convenis amb ells. El que sí ja està en terminis

,  a principis de maig ja podrà estar atorgada la licitació 

un mes perquè estigui operatiu. 

El servei segurament compaginaràconnexió  gratuïta a baixa velocitat i els que vulguin més velocitat 

unes tarifes força econòmiques. Aquest WIFI s’haurà de compaginar amb la 

del roaming de telefonia,  el Sr. Jiménez puntualitza que són serveis molt compatibles 

va per megas i aquests s’acaben si fas molt d’ús d’internet 

la Sra. Cobo és sobre la senyalítica implantada al municipi, ella no acaba 

de veure a on estan les senyalitzacions que indiquen la platja o el passeig marítim. També 

torna a comentar que seria molt interessant poder fer publicitat del municipi

Jiménez comenta que ell va parlar d’aquest tema en Booking i que no hi ha hagut manera de què 
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Moda. El Sr. Jiménez li 

explica que a l’última reunió amb els organitzadors es va parlar que les dates acordades pel mes de 

, ja que si es vol fer alguna cosa de nous 

urs i els treballs de finals 

van demanar de canviar les dates pel mes de maig-

ctivitat i es decideix aplaçar la 

juny 2018. De totes maneres el mes de setembre es farà alguna 

tipus White Summer  de Pals a la platja, ella ja ha fet la 

Es comenta la proposta però 

l Sr. Jiménez comenta que per aquest primer semestre del 2017 no esta garantit el 

la companyia Movistar, però tenen el 

li consta que hi ha una empresa particular que 

municipi, s’està pendent de donar-li els 

permisos i s’està treballant en una sèrie de convenis amb ells. El que sí ja està en terminis i segueix el 

atorgada la licitació  i després 

i els que vulguin més velocitat 

Aquest WIFI s’haurà de compaginar amb la 

del roaming de telefonia,  el Sr. Jiménez puntualitza que són serveis molt compatibles 

’acaben si fas molt d’ús d’internet per tant hi haurà 

la Sra. Cobo és sobre la senyalítica implantada al municipi, ella no acaba 

de veure a on estan les senyalitzacions que indiquen la platja o el passeig marítim. També insisteix i 

torna a comentar que seria molt interessant poder fer publicitat del municipi al Trypadvisor. El Sr. 

Jiménez comenta que ell va parlar d’aquest tema en Booking i que no hi ha hagut manera de què 
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La Sra. Calderón comenta que ella va parlar amb Trypadvisor, i el que vol aquesta companyia és que 

la gent posi molta informació sobre els negocis, a mesura que hi ha molts comentaris sobre un 

mateix municipi puges de lloc i ells et tenen més en compte.

 

El Sr. Jiménez comenta que tenen previst una reunió amb una empresa 

conforme tinguem més informacions dels serveis ho podrem anar comentant.

 

I no havent-hi  més temes a tractar s’aixeca la reunió qu

 

 

Regidor de Promoció Econòmica,                                        Secretària

 

 

 

 

Maurici Jiménez Ruiz                                
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n comenta que ella va parlar amb Trypadvisor, i el que vol aquesta companyia és que 

posi molta informació sobre els negocis, a mesura que hi ha molts comentaris sobre un 

mateix municipi puges de lloc i ells et tenen més en compte. 

comenta que tenen previst una reunió amb una empresa 

més informacions dels serveis ho podrem anar comentant. 

hi  més temes a tractar s’aixeca la reunió quan són les 12:00 h. 

Regidor de Promoció Econòmica,                                        Secretària 

Maurici Jiménez Ruiz                                                             Laura Riba Montesinos 
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n comenta que ella va parlar amb Trypadvisor, i el que vol aquesta companyia és que 

posi molta informació sobre els negocis, a mesura que hi ha molts comentaris sobre un 

comenta que tenen previst una reunió amb una empresa de Reputació Digital, 

 

 


