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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE  
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 

 

Dia: Divendres 29 de setembre de 2017 

Hora: 10.00 h 

Sala d’Actes Ajuntament 

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

                                            Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme 

                                            Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 

                                            Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme 

 

Assistents associacions i representants sectorials: 

 

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

Sr. Salvador Giraut 

Sr. Josep Mª Tura 

 

ASSOCIACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM 

Carme Cobo 

Maite Rodón 

 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Rafel Arau 

 

CLUB DE GOF D’ARO 

Sra. Rocío Aranda 

 

ALTRES EMPRESARIS 

Sra. Gemma Guisado· Comerciant  

Sr. Carles Torrent ·Empresa Promotora Sierra de Mías 

Sra. Sol Calderón 

 
 

REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
Sr. Peter Kosidlo · PP   
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INICI DE LA REUNIÓ CONSELL LOCAL 
 

Comença la sessió a les 10.05 i el Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert donen la benvinguda als assistents. 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 8 DE JUNY DE 2017 

El Sr. Jiménez pregunta si hi ha comentaris respecte l’acta del dia 8 de juny. Sense cap comentari es 

dona per aprovada.  

 

2.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES A LA SESSIÓ DE 4 DE MAIG. 
 

El Sr. Jiménez comenta que en la darrera reunió es va parlar del tema dels gavians i ja es va explicar 

en aquell moment que no teníem una solució directa. S’ha parlat amb el grup Sterna i ens han 

confirmat que pels gavians som un punt de pas per a la ruta diària que realitzen essent complicat 

poder actuar-hi.  

 

3. PLA DE COMERÇ  

Continua el regidor recordant que s’ha enviat per correu electrònic la informació sobre el pla de 

comerç que anava vinculat als altres estudis que s’han anat realitzant com l’estudi d’Eixos amb la 

plataforma Platja In, les enquestes realitzades a propietaris i llogaters d’establiments comercials i les 

enquestes realitzades aquest estiu als turistes i visitants del municipi. D’aquestes dades que es 

publicaran més endavant se’n poden extreure dades com per exemple, el perfil del visitant, la seva 

procedència, què i on solen comprar, què opinen de l’espai comercial, etc. Per tant, tindrem tota una 

diagnosi prou completa de la situació actual del comerç i a partir del consens amb el sector, es 

podran determinar les accions i mesures cal aplicar per poder millorar l’àmbit comercial del municipi. 

Explica que fa pocs dies es va fer una segona reunió amb el sector de galeries comercials per parlar 

del tema de peatonalització del carrer Doctor Fleming, exposar el projecte, valorar les conclusions 

extretes dels estudis i veure què som ara i què volem ser.  

Comenta que va ser una reunió on es va treballar conjuntament amb el sector privat, que va mostrar-

se molt interessat en el projecte. Actualment s’està treballant amb les galeries i més endavant es farà 

extensiu a la resta de zones i nuclis comercials així com es farà públic l’estudi final i el projecte 

d’enfortiment comercial on veurem les dades que se n’han extret i com les podem utilitzar.  

El Sr. Tura demana la paraula per preguntar fins on es té pensat fer la peatonalització. Se li contesta 

que fins al carrer Juli Garreta perquè és la zona més comercial i on es troba més concentració 

d’establiments vinculats amb el concepte d’illa comercial.  

mailto:promocioeconomica@platjadaro.com


  

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                                                                                                   promocioeconomica@platjadaro.com 

La Sra. Cobo comenta que és un projecte interessant i pregunta com serà l’amplada de les voreres i si 

serà el mateix paviment.  

El Sr. Jiménez contesta que hi ha varis temes a tractar com els arbres, la necessitat de tapar el sol, el 

paviment, etc. Explica que hi haurà una zona de cotxes, càrrega-descàrrega i es tancaran dos 

accessos al pàrquing,  però se’n obrirà un de nou a l’alçada de la peixateria del carrer Dr. Fleming i 

Plaça Europa.  

La Sra. Gelabert fa l’incís que pel tema del pàrquing és un punt a parlar per veure si es creen més 

places d’aparcament tenint en compte que en el projecte de l’auditori de la Masia Bas ja es té pensat 

fer-ne un de soterrat.  

Continua el Sr. Jiménez explicant que es proposa fer un doble ús d’espai de càrrega -descàrrega i un 

espai de contenidors soterrats o situar-los per hores.  

 

4. FORMACIÓ 2017-2018 

Es reparteixen díptics de les diverses formacions que es portaran a terme al municipi durant aquesta 

temporada 2017-2018 explicant-ne les seves característiques. 

En primer lloc, una formació dirigida al sector de comerç tot i que és molt transversal i es pot adaptar 

a tots els negocis. Es parla d’Escodi que és l’Escola Universitària de Retail i Comerç que imparteix des 

de fa un parell d’anys formació per a empreses, treballadors i nous emprenedors per a potenciar les 

seves habilitats i fomentar el reciclatge professional.  

Explica l’acord de col·laboració que es va realitzar amb Pimec Joves Empresaris de Girona fa un parell 

d’anys i que facilita una formació especialitzada per a les empreses. Per exemple el mes de novembre 

es farà un curs de Gestió en Tresoreria, tema molt transversal i útil per a autònoms i petites 

empreses. 

Segueix explicant la formació de restauració com a novetat d’enguany. Serà impartida per l’Hotel-

Escola de Sant Pol de Mar.  

Finalment el Sr. Jiménez comenta els dos cursos de formació professionalitzadora com són el Curs 

d’atenció al client en francès i el Curs d’elaboració i conservació de productes alimentaris en fred, 

ambdós dirigits especialment a la gent empadronada al municipi que es troba en situació d’atur. 

La Sra. Aranda demana la paraula i comenta que en aquests cursos es podria afegir pràctiques per a 

les persones que el realitzen perquè si treballen bé, pot ser un pont per quedar-se a l’empresa per a 

la temporada. 

Sense més comentaris es passa al següent tema. 
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5.- CALENDARI D’ACTIVITATS 

La Sra. Gelabert comenta que s’han passat els calendaris amb les activitats actualitzades. Descriu 

algunes de les activitats que es faran durant aquest darrer trimestre i dona la paraula al Sr. Jiménez 

que explica la campanya de la Ruta de les Tapes. Comenta que es farà des del 21 d’octubre i fins el 26 

de novembre i que és una proposta de l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci. L’Ajuntament  

recolzarà la publicitat i difusió de la campanya en aquesta primera edició i s’anirà veient si pren 

forma i es pot fer alguna altra campanya de cares a primavera. 

El Sr. Tura pregunta quin material s’ha fet per aquesta campanya i el tipus de difusió. Es contesta que 

es faran díptics i difusió per xarxes 2.0, però que de moment de banderoles no se’n fan. Si la 

campanya funciona bé i se’n proposa una de nova per la primavera, es valorarà realitzar més difusió. 

La Sra. Gelabert continua amb les activitats i explica la campanya de Nadal en relació a l’encesa de 

llums tot dient que serà semblant a l’any passat amb una actuació musical a la rotonda del Doctor 

Trueta i que es farà el dia 2 de desembre tenint en compte que el cap de setmana abans hi ha el 

Black Friday organitzat per l’Associació d’empresaris de Platja d’Aro.  

Pren el torn de la paraula el Sr. Jiménez per descriure la dinàmica i organització del sorteig de la 

campanya de Nadal. Aquest any hi haurà tres premis diferents, un primer que serà el cotxe carregat 

amb regals; un segon premi que serà segurament una bicicleta elèctrica amb regals, i el tercer que 

serà un bloc de regals de tots els establiments participants. 

El Sr. Giraut pregunta si les adreces de l’any passat s’han utilitzat per alguna cosa. La Sra. Gelabert 

respon que si, que es fa una newsletter i que de les 20.000 butlletes que es van omplir van quedar-ne 

unes 12.000 perquè les altres eren repetides. Els assistents demanen si es pot tornar a passar 

l’informe de la campanya de Nadal una altra vegada. 

Continua el Sr. Jiménez dient que ara tot just s’estan mirant les bases de participació per tenir 

present aquells aspectes que cal canviar o modificar com que els mateixos treballadors dels 

establiments no puguin participar en el comerç on treballen... Explica que aquest any hi haurà un 

element tipus ” bombo” perquè el sorteig sigui més vistós. 

La Sra. Aranda demana si seria possible portar al sorteig a la guanyadora de la Gala Miss World per 

treure una mica més de rendiment de les accions i la Sra. Gelabert contesta que es pot mirar i valorar 

el cost que té i si realment val la pena el cost-impacte o repercussió.  
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Continua la Sra. Gelabert explicant la resta d’activitats de Nadal com el Pessebre Vivent, el Mar dels 

Nens, la Cavalcada, entre d’altres i que cal aprofitar sobretot l’activitat del Pessebre Vivent que porta 

moltíssima gent i que s’hauria d’aprofitar per redirigir-la cap a Platja d’Aro. 

El Sr. Giraut manifesta que fa un temps es va provar regalar una entrada vinculada a descomptes de 

les compres realitzades, però no va acabar de funcionar. Acorden entre tots que s’ha de pensar 

alguna acció diferent. La Sra. Gelabert proposa que es pensi en algun pack vinculat al pessebre, per 

exemple de vincular un sopar o dinar, i anar acompanyat d’un eslògan... 

El Sr. Jiménez finalitza exposant que hi ha el tema de la col·locació de llums de Nadal als establiments 

de les galeries comercials que com ja s’ha anat comentant canviarà. Aquest any es col·locaran els 

llums només en aquells indrets que es troben més allunyats on no hi arriba la llum pública. Passarem 

de col·locar 41 punts de llum a només 12.  
 

 

 

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 

La Sra. Gelabert comenta que ha sorgit un tema sobrevingut que és el tema de la Rua de Carnaval de 

la primavera. És un tema que ja s’havia plantejat: fer una rua carnaval amb les millors colles per tal 

de donar qualitat i un punt diferent a la desfilada. S’està buscant un nom i una data que creiem que 

hauria de ser als voltants del dia 1 de maig segons com caigui. És un tema a treballar amb temps per 

veure la data que convé més. 

El Sr. Arau demana la paraula i proposa que siguin comparses i no carrosses pel tema de la dificultat 

de trasllat i d’on es guarden les carrosses tot aquest temps.  Diu que les comparses són més fàcils de 

gestionar.  

La Sra. Gelabert comenta que el tema està sobre la taula i s’han de valorar temes com les 

assegurances de trasllat, entre d’altres temes i tenir-ho tot present. També fa esment que els 

allotjaments seria interessant que oferissin algun cosa especial aquell cap de setmana. 

 

7. TORN DE PARAULA 

El Sr. Arau demana la paraula per comentar varis punts: 

- 1er. La concentració del dia 11 de setembre que es va fer a la plaça de l’Ajuntament no es sentia 

res del discurs de l’alcalde. Seria convenient tenir una estructura muntada amb un equip de so de 

qualitat. La Sra. Gelabert indica que es disposa d’un equip mòbil que és la maleta musical, que 

sempre funciona però aquell dia va anar malament i són fets puntuals. 
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- 2on. Vol transmetre el malestar per una campanya de màrqueting que va realitzar el Restaurant 

Friends durant aquest estiu. Es passejaven un parell de furgonetes amb unes imatges del 

restaurant que no eren apropiades per la marca Platja d’Aro. Tot i que posava el nom del 

restaurant, indirectament creava una imatge gens oportuna pel municipi. Passa algunes imatges 

que va captar amb la càmera. Tant el Sr. Jiménez com la Sra. Gelabert contesten que es pot 

transmetre aquest malestar a l’empresa. 

- 3er. La zona on hi ha el bar Gibs, entre les 8 i 10 del matí cada dia a l’estiu és el moment en que 

es neteja el carrer i les fosses sèptiques i fa molta pudor. El Sr. Jiménez comenta que ho 

passarem al departament de serveis de l’ajuntament 

- 4art. Pregunta si s’ha pogut parlar amb el responsable de l’aparador de Massimo Dutti per poder 

canviar el disseny. El Sr. Jiménez comenta que està pendent de contactar-hi novament. 

- 5è. La Gala de Miss World va estar molt bé. Pregunta si es va tenir la mateixa repercussió que la 

gala dels místers de l’any passat. La Sra. Gelabert contesta que des de l’associació d’empresaris 

es va fer tot el què es va poder en l’organització, però només van participar cinc botigues i que la 

col·laboració i participació del sector privat en aquests actes i esdeveniments és un factor clau. 

Afegeix que a nivell de publicitat van arribant inputs de diferents llocs i de moment molt bé, tot i 

que la sensació que tenim és una mica diferent.  

El Sr. Arau opina que la desfilada va lluir molt i la Sra. Gelabert acaba concloent que es va fer una 

campanya en general molt important, tan retolant el bus com decorant el palau per a la gala 

final, tot amb molta qualitat i realment vam transmetre molt bona imatge. 

 

   Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 11.30 h. 
 

 

   Regidor de Promoció Econòmica,                                        Secretària 

 

 

 

 

   Maurici Jiménez Ruíz                                                             Montse Güell Bergé 

 

 

 

   Platja d’Aro a 29 de setembre de 2017 
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