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

 
 

Exp. GENE 20210000854 (X2021000875) 
 

Dia: 25 de febrer de 2021 
Hora: 10.00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

   Assistents Ajuntament:  Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
    Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

   Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  

   Sr. Joan Giraut. Regidor Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 

   Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                           Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

         Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  Sra. Imma Gelabert 
  Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
  Sr. David Adrià   
  Sra. Carmen Serrat 
  Associació d’Hotelers de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Lluis Moliné 
  Associació d’Activitats Nàutiques Por d’Aro 
  Sr. Rafael Arau 
  Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 

  Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció de 
l’acta de la reunió anterior, no hi ha cap comentari a fer i s’aprova l’acta del dia 24 de 
novembre. 
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2. Presentació de l'informe de comptadors de vianants del 4T 2020. 
Pren la paraula el Sr. Joan Barceló per tal de comentar-nos l'informe trimestral dels 
comptadors de vianants, comenta que l'informe ens confirma de què tothom és 
conscient, hi ha hagut de decreixement de visites al voltant del 50%, les restriccions de 
mobilitat, obertures, aforaments i horaris han estat el factor clau d'aquesta davallada, no 
creu necessari valorar l'aforament per zones, ja que el decreixement ha estat 
proporcional a totes les zones. 
Així i tot a petició dels presents, s'acorda que s'enviarà una còpia de l'informe. 

 
 3. Resum final de la Campanya de Nadal i nova incorporació del Market Place 

Tot i que ja fa uns dies que es va acabar la campanya, el Sr. Barceló fa una breu explicació 
sobre la campanya de Nadal, va haver-hi tres premis, cotxe, bicicleta i com a novetat 
d'aquest any un paddle surf, també es van fer 14 lots de premis amb els regals que van 
fer els establiments participants. 
Hi ha hagut 52 empreses participants i 6 empreses i entitats com a col·laboradors 
especials (hotels que estan tancats i no podien obrir, però volen fer obsequi, i aquest any 
s'han afegit el Girona FC, Bàsquet Girona i Spar UNI Girona). 

 El total de clients que s'han descarregat l'APP són 1.500. 

 El total de vendes a través de l'aplicació de tota la campanya: 2.400 vendes. 

 L'import gastat en euros: 189.353.€ aprox. Segons l'aplicació entre el 28 de novembre 
que comença la campanya al 4 de gener que finalitza. 

 El dia de més vendes va ser el 19 de desembre (151 vendes) i el 4 de gener (190 
vendes) 

 El dia de la setmana que més es venia els dissabtes. 

 Les hores de venda durant el matí entre 11 i 13.00 i tarda entre 17.00 i 19.00 h. 
 

La Sra. Guisado comenta que per ella aquestes valoracions no són del tot fiables, ja que 
molta gent, clients de la seva botiga, no es van voler descarregar l'APP, se li contesta que 
aquestes dades són extretes només els que van fer servir l'APP. 

 
El Sr. Barceló explica que ben aviat ja disposarem d'un MarketPlace i que a través 
d'aquest es podrà vendre i pagar a través de l'APP, és una eina que pot ajudar molt al 
comerciant en aquests moments. 

 
 4.- Informació sobre les subvencions previstes a les empreses per l’any 2021. 

El Sr. Barceló informa els presents de les subvencions que hi haurà per aquest 2021, seran 
en tres àmbits: 

 
Subvenció a l'emprenedoria: ajudes les persones físiques que iniciïn una nova activitat 
empresarial i es donin d'alta com a professionals autònoms establint el domicili social a 
Castell-Platja d'Aro. 
La quantia dels ajuts a les persones que es donin d'alta com a professionals autònoms és 
d'un import de 400 euros per a la totalitat dels 6 primers mesos. 
 
Subvenció a la millora del comerç: Les línies estratègiques proposades en el Pla de   
Millora Contínua del Comerç. Aquestes línies són: 
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a) Programa d'acompanyament empresarial diagnosis comercial: prediagnosi + propostes 
de millora 
b) Millora en la incorporació de noves tecnologies digitals, potenciar l'omnicanalitat 
creant estratègies que integrin la botiga física i la botiga en línia per millorar l'experiència 
de compra dels clients. 
c) Millora de l’embelliment de l’establiment: façana, retolació, aparadors i accessibilitat. 
Els beneficiaris seran els establiments comercials individuals de venda al detall situats al 
municipi, oberts com a mínim 8 mesos a l’any.   
Topall màxim d’ajuda: 300.-€  
 
Subvenció al foment de l’ocupació: L'objecte d’aquesta ajuda és regular, fixar els criteris i 
el procediment per a la concessió de subvencions per a aquelles empreses que 
desenvolupin la seva activitat al municipi de Castell-Platja d’Aro i que contractin 
laboralment persones desocupades inscrites a la borsa de treball de municipi durant un 
període mínim de quatre a sis mesos i els imports aniran dels 300 als 500 € mensuals. 
 
El Sr. Moliné creu que aquestes no són unes subvencions suficientment valentes pel 
moment en què ens trobem i comenta que troba a faltar la subvenció que es va donar 
l'any passat sobre l'adequació de l'empresa a la Covid, sol·licita que s'inclogui aquesta 
subvenció a aquest any també. 
En el tema de l'ocupació creu que malauradament aquest any les contractacions seran 
curtes, si com a mínim a les contractacions de quatre mesos subvencionessin 500 euros 
es podria cobrir com a mínim el cost de la seguretat social. 
 
La Sra. Guisado i la Sra. Serrat comenten que si tens fixes discontinues tampoc es poden 
adherir a la subvenció, que són per gent que es contracti de nou. 
 
El Sr. Barceló explica que han millorat la subvenció respecte a la de l'any passat, s'ha fet 
tres trams de contractació quan l'any passat només es podien acollir si contractaven per 
sis mesos i que aquesta subvenció està creada a part d'ajudar a les persones creant llocs 
de treball nous i a les empreses per ajudar-los a l'hora de contractar personal. 
 
El Sr. Canadell creu que s'hauria de subvencionar amb més mesos, encara que entén que 
per això farien falta més diners. 
 
El Sr. Jiménez comenta que tothom ha de ser conscient en el moment que ens trobem i 
les limitacions dels recursos, els ingressos han disminuït, s'han prioritzat els recursos a 
àrees més necessitades com serveis socials. 
Respecte a la subvenció de la Covid que es va donar l'any passat es va dotar la subvenció 
amb 300.000 € i no s'han fet servir més de 45.000 €, aquests diners són diners que no es 
poden fer servir fins que es pot disposar del romanent. 
Una altra subvenció que no ha funcionat ha estat la subvenció a les empreses del segell 
turístic, només l'han demanat la subvenció una empresa i en canvi s'han acreditat 10 
empreses que aquestes no l'han demanat. 
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El Sr. Moliné li contesta que a parer seu no s'ha de castigar a tothom perquè hi hagin 
poques empreses que demanin les subvencions, sobre el tema dels fixos discontinues no 
entén per què no poden entrar a les subvencions. 

 
Es demana l’opinió del Sr. Adrià, que és gestor,  explica que la inspecció en aquests 
moments està més pendents per controlar tot el tema de contractacions, les bases de la 
subvenció ja posa quines persones i tipus de contracte poden ser subvencionables, 
precisament ell va sol·licitar una ajuda per cobrir una baixa de maternitat i no va poder 
acollir-se per aquest motiu, les bases són clares en aquest context. 

 
El Sr. Jiménez remarca que amb aquesta subvenció el que es vol aconseguir és fer créixer 
el número d'ocupats, potser en un context com el que estem el dia d'avui, es podria mirar 
que el fons de la subvenció estigués més encaminat a mantenir que no pas créixer els 
llocs de treball. 
 
El Sr. Adrià vol aprofitar per parlar sobre si es té previst fer alguna mena de bonificació o 
ajuda en els tributs locals, com per exemple, IBI, Plusvàlues, IAE... 
 
L'Ibi per aquest 2021 s'ha mantingut i respecta els altres impostos són estatals i 
l'ajuntament sí que es queda un petit percentatge, però bàsicament fa els tràmits. 

 El Sr. Barceló comenta que l'IAE s'aplica a empreses que girin més d'un milió d'euros. 
 

El Sr. Adrià comenta que tenen previst assistit a una reunió on parlaran d'impugnar 
aquest tribut. 

 
El Sr. Moliné insisteix que estudiïn la possibilitat de modificar la subvenció del foment 
d'ocupació i és que mirin de tornar a fer la subvenció d'adequació a la Covid. 

 El Sr. Jiménez diu que ho valorarà. 
 
 5.- Informació de la formació prevista per empresaris durant l’any 2021 

El Sr. Barceló explica breument les formacions previstes per aquest 2021 que són les 
següents: 
 

 MINDFULNESS: impartit per Pimec i es farà el dia 23 de març 
Objectius generals: Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de 
consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, 
gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia. 
Establir un pla d'acció per a la millora professional en els aspectes d’autoconsciència, 
control emocional, gestió dels canvis i benestar general. 
 

 ELS KIP'S AL SERVEI DE LES PERSONES: Ho impartia Escodi i està previst pel 21 d'abril 
Objectius generals: Saber mesurar l'activitat comercial del nostre establiment amb 
indicadors comercials (KPI's) per disposar de la informació necessària per prendre 
decisions amb garanties d'èxit i així millorar els resultats dels nostres establiments. 
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Demanen que són aquests indicadors, el Sr. Canadell respon que són uns indicadors que 
serveixen per mesurar l'activitat comercial de la botiga, per exemple, entren suficients 
persones al meu comerç, totes les persones que entren compren.... 

 
 ESCAPE ROOM: Ho impartirà MC empreses i està prevista pel mes de maig. 

Objectius generals: potenciar les competències i les habilitats a mesura que es van 
superant reptes lògics i creatius. 

 
 6.- LLEI APEU’S 

El Sr. Barceló comenta que la llei dels Apeu’s ja estat aprovada i creu que és una eina que 
pot ajudar a determinats espais a millorar l’entorn o a dinamitzar una zona. 
Per portar a terme un Apeu’s,  primer de tot s’ha de delimitar l’espai, s’ha de crear l’òrgan 
gestor, s’han de fer votacions per poder-lo aprovar ... No són tràmits senzills. 

 
El Sr. Jiménez comenta que la idea seria fer venir un professional perquè expliqués com 
hauria de ser un Apeu’s en un marc com el de Castell d’Aro, de Platja d’Aro o de S’Agaró. 
Comenta que els Apeu’s no serveixen només per  un tema de dinamització, es poden usar 
per a altres necessitats com millora de l’embelliment de la zona, neteja, seguretat... i a 
vàries opcions. 
 
La Sra. Gelabert és del parer que en un projecta així no només guanya el que el fa sinó 
que guanyen tots perquè és una millora per tothom. 
 

 La Sra. Guirado agraeix la informació i li agradaria tenir més informació al respecte. 
 

El Sr. Jiménez aprofita el moment per comentar que s’està treballant en la redacció 
jurídica dels plans especials de les Galeries, hi ha alguna més complicada que altre per 
tenir subterranis i creu que en uns 8 mesos aproximadament es podria tenir una proposta 
en ferm perquè els carrers de les Galeries passin a ser via pública i deixin de ser privats. 

 
 7.- ACTIVITATS 2021 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA   
 Es comenten les accions juntament amb la campanya promoció de primavera. 
 
 8.- CAMPANYA PROMOCIÓ PRIMAVERA 

La Sra. Xufré passa la paraula al Sr. Gay perquè comenti la campanya prevista de 
primavera, serà una publicitat que explica l’experiència des de la primera persona, sobre 
les diferents activitats i espais que es poden realitzar en el municipi, són activitats que es 
poden fer amb família, sols, amb parella i de diversos perfils d’edat, des dels més joves als 
més grans, el municipi disposa d’un ventall ampli per poder oferir totes aquestes 
activitats. 
Els medis que tindrem per oferir aquesta publicitat, seran  la continuació del Patrocini de 
l’Espai Temps a TV3  que retornarem a iniciar entorn de la Setmana Santa fins a finals 
d’any i altres espais que s’estan valorant. 

  
 S’ha editat una guia de senderisme que complementa el de Natura Local. 
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La Sra. Guirado pregunta per l’escultura de la nena que estava en el passeig marítim i que 
s’ha tret en motiu de les obres realitzades, aquest fet ha portat controvèrsia a través de 
les xarxes socials. 
 
El Sr. Jiménez li contesta que aquesta escultura que estava en una piscina en el passeig 
està localitzada i que es tornarà a posar, però que la piscina no es tornarà a fer. Continua 
parlant i defensa que l'espai natural del qual disposem a municipi, més enllà del comerç 
que ens identifica i que són accions que podem fer a l'aire lliure, amb amics, família... en 
un marc de primavera i de cara al bon temps. 

 
El Sr. Tura opina de les imatges que han passat dels espais del municipi troba a faltar el 
Club de Tenis, el Sr. Adrià està d’acord ja que, últimament a través del club  s’estan 
portant a terme tornejos a nivell professionals importants. 

 
El Sr. Gay  respon que són dos marcs de treballs diferents i que en un anunci no es poden 
treballar tots dos a l’hora. 

 
La Sra. Gelabert comenta que es troben a faltar moltes coses, però que no és el cas de 
l’anunci, no poden promocionar tot els que es té, per exemple ella troba a faltar en el cas 
dels allotjaments són els càmpings que són a l’aire lliure i tampoc estan. 

 
La Sra. Xufré, explica que s'està treballant en el turisme esportiu i en el Pla Estratègic de 
turisme que s'ha fet està representat, però que en aquest anunci es parla de l'entorn, 
explica que ja és complicat que surtin els tres nuclis del municipi, però és totalment 
inviable que es representin totes les activitats. 
Es recorda que en combinació en l'anunci més llarg es fan càpsules per poder fer 
promocions puntuals, per exemple ara que ja es té els calendaris de les vacances escolars 
de França es passaran càpsules publicitàries per aquest mercat, tot contant que el 
problema pandèmic et permeti tenir mobilitat. 

 
El Sr. Arau, li agrada la campanya i a parer seu transmet una sensació de qualitat, aquesta 
característica va dirigit a un sector de gent determinat que és el que es vol o necessita el 
nostre municipi, el que sí que li manca l'anunci és el sector de l'oci nocturn que és el que 
fa més temps que està tancat i creu que l'oci nocturn de qualitat pot conviure 
perfectament amb el que s'està publicitant tot i que entén que és complicat de gestionar. 
Li respon el Sr. Jiménez dient que l'oci nocturn és el que està en una situació més 
complicada, aquest sector es faran accions concretes en el moment en què es desencalli. 

 
El Sr. Moliné apunta que amb la taxa turística s'ha pagat aquest anunci, creu que s'ha de 
demanar l'opinió del sector abans de decidir en què es vol invertir la taxa. 
El Sr. Jiménez comenta que ja es va comentar abans i que la decisió va ser que es gastés 
tota en campanyes i mercats atraients de turistes al nostre municipi. 
La Sra. Gelabert creu que no només hem de posar la mirada cap a França a l'hora de fer 
campanyes. 
La Sra. Xufré contesta que els mercats plantejats a l'hora de fer promoció són: Anglaterra, 
Alemanya, França i el Benelux. 
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El Sr. Moliné vol agrair i fer constar que s’hagi tingut en compte la marca 365 i que surti a 
l’anunci. 
 
Pren la paraula el Sr. Giraut, sobre el tema dels APEU's de la manera que es planteja creu 
que pot ser una bona eina per la millora i rehabilitació de les Galeries, els comerços més 
grans creu que seran reticents a aquesta eina. 
 
Pel que fa a la campanya li sembla bé, la promoció en els països que s'ha proposat si bé 
haurem d'estar a l'expectativa de la vacuna. A parer seu no es pot inquirir tota l'oferta 
que hi ha en el municipi en un espot de promoció del municipi. 

 
Un altre tema que comenta és que des de Girona s'està plantejant el trenet de les 
Gavarres, com a municipi creu que s'hi hauria d'apostar fort des del principi per aquesta 
proposta, comenta que ja hi havia un projecte que aquest trenet passava per Platja d'Aro. 
 
Sobre el tema de la via verda està molt avançada, però a la zona de l'av. 11 de setembre 
hi ha un nus que si no el desencallem, quedarà sense connectar, s'hauria de buscar una 
altra via que podria ser una línia paral·lela al passeig marítim fins a arribar al Cavall 
Bernat, sabem que la Generalitat té les competències, però si es demana conjuntament 
amb les associacions, podria ser factible, no hi ha impediments tècnics i ja es va aprovar 
un reglament en el Ple. 
 
I per últim opina que el Parc dels Estanys és un atractiu singular que tenim al municipi i 
que s'hauria de potenciar més. 

 
La Sra. Guisado demana que es tingui en compte a fer promoció en l’àmbit cultural, a 
parer seu no se’n fa gaire. 

 
La Sra. Gelabert vol fer constar que a les marquesines del bus de S’Agaró hi ha uns vinils 
de les activitats del 2019, creu que es podria posar algun vinil genèric fins que no es facin 
activitats noves. 

 
 La Sra. Serrat també manifesta que la pantalla informativa no funciona 
 

La Sra. Xufré li contesta  que amb la normativa de COVID es van apagar totes les pantalles 
tàctils, ja que no es podien tenir, la de Castell d’Aro funciona amb imatges rotatives, però 
ara no és tàctil. 

  
 8.- NOVA GIMCANA DEL XALARI 

Canvia de tema i comenta que estan preparant la nova gimcana del Xalarí, la de Nadal va 
costar, però al final es van apuntar 40 establiments i va haver-hi més de 400 participants. 
Es continua amb el problema de comunicació entre nosaltres, és conscient que és 
complicat, però s'ha de trobar alguna fórmula de millora en aquest tema, així i tot creu 
que la gimcana va anar prou bé per repetir-la. 
Actualment hi ha tres gimcanes que es poden anar fent, una en cada nucli del municipi i 
n'estan ideant una més encaminada a joventut a través de les noves tecnologies i que 
envolti els tres nuclis també. 
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Sobre les activitats previstes comenta que s’estan treballant les activitats habituals amb 
les restriccions pertinents, es comenta que es té previst cobrar un cost mínim per assistir-
hi d’aquesta manera hi ha una mica més d’obligació d’anar-hi. 

 
 9.- EVOLUCIÓ DE LES TAULES DE TREBALL 

Respecte a l'evolució de les taules de treball, s'han desenvolupat en normalitat i es va 
acordar que no assistissin ni els regidors i alcalde per tenir més llibertat i no hi hagi cap 
condicionant. 

 
 10.- EVOLUCIÓ DEL CURS D’ACCESSIBILITAT. 

Sobre l'accessibilitat comenta que és molt difícil ser accessible en tot s'ha d'anar fent 
millores en aquest entorn de mica en mica, no es poden fer totes de noves. Comenta que 
actualment s'està fent una formació molt encertada en aquest àmbit i que el ponent ho fa 
molt bé, puntualitza que aquell allotjament o establiment comercial que millori en aquest 
àmbit tindrà moltes més oportunitats de negoci, ja que és un turisme que té molt per 
creixer. En aquest curs també es parla una mica sobre l'edat, la gent cada vegada té més 
esperança de vida i s'allargarà l'edat, per tant invertir en accessibilitat serà rendible. 
Explica que en el curs ha trobat a faltar participació de l'empresariat, per exemple no hi 
havia cap associació apuntada. 

 
La Sra. Serrats vol fer constar  l’accessibilitat al camí de ronda està molt malament, hi ha 
trams que no es pot accedir amb cadira de rodes o amb un cotxet de bebè. 

 
El Sr. Jiménez li comenta que està al cas i que hi ha un projecte de reforma sobre 
l’accessibilitat en aquests punts. 

 
 11.- ASSUMPTE SOBREVINGUTS 

La Sra. Mestres comenta que hi ha una inquietud respecte a la temporada, ells com a 
càmpings estan preparant per obrir per Setmana Santa, però que no saben si serà 
possible, pregunta si des del consistori es tenen algunes notícies al respecte. 
El Sr. Jiménez li contesta que ells no saben gairebé res més, que quan el Procicat dóna 
alguna notícia s'assabenta igual que la resta, personalment creu que per Setmana Santa 
possiblement hi haurà un confinament provincial, però no ho sap segur. 
Comenta que l'índex com a poble està per sota dels 250, explica que en ser un municipi 
en pocs habitants quan hi ha algun contagi es dispara aquest índex, es dispara. 

 
El Sr. Moliné comenta que ell obre l’hotel a finals de març perquè hi ha prevista una cursa 
i té forces reserves. 

 
La Sra. Gou comenta per si pot ser d'interès que els càmpings a Pals obriran a partir de 
juny, ja que es fixen en França que aquest país està pitjor que nosaltres. 

 
El Sr. Moliné pregunta sobre la proposta de tenir un mòdul de Formació Professional en el  
l'àmbit de cuina i restauració i que es van iniciar els  tràmits fa uns anys,  se li contesta 
que no hi ha novetats. 

mailto:promocioeconomica@platjadaro.com


  

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                                 
Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                                                                                             Tel. 972 80 42 07                                                                 
17250  Platja d’Aro                                                                                                                                aroimpulsa@platjadaro.com 

També pregunta sobre les escultures que estaven a la plaça pujant cap el Mas Nou, que 
només n'hi ha una, se li contesta que ja es va preguntar i se li va informar que es va 
trencar. 

 
El Sr. Tura fa un comentari respecte a la neteja de les voreres, observa que aquestes estan 
força brutes, se li respon que s'ha adquirit una Karcher que va amb aigua calenta i s'ha 
parlat amb l'empresa de neteja perquè facin una neteja més a fons dels carrers del 
municipi. Comenta que es nota més en els punts on hi ha comerços tancats, ja que 
aquests en estar tancats no fan la neteja diària i aquesta s'ha notat. 
 
La Sra. Guisado pregunta per Sant Jordi, ella té previst de posar parada igual que per la 
botiga al carrer. 

 
Sense més preguntes i comentari per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 
12.15. 

 
 
 
 
 
 Secretaria. 
 Laura Riba Montesinos. 
 
 
 
 
 
 

LAURA RIBA 
MONTESINOS - DNI 
35115484G (AUT)
Firmado digitalmente por 
LAURA RIBA MONTESINOS - 
DNI 35115484G (AUT) 
Fecha: 2021.06.02 11:00:34 
+02'00'
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20210002402 (X2021002455) 
 

Dia: Dimecres 14 d’abril de 2021 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

   Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
   Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

    Sr. Joan Giraut. Regidor Junts per Castell-Platja d’Aro i                                   

S’Agaró 

  Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                          Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

        Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

        Sr. Quim Porta. Àrea d’Esports 

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 

  Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 
Associació d’hotels de Platja d’Aro 
Sr. Lluis Moliné 
Associació d’Empreses del Sector Nàutic 
Sr. Rafel Arau 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció 
sobre l'acta de la reunió anterior. 
El Sr. Moliné comenta que no té res a dir respecte a l'acta, però vol saber si s'ha pres algun 
acord respecte a les subvencions 2021 i si s'ha repensat en tornar a atorgar subvenció a les 
empreses per adequació al COVID, se li contesta que si i que més tard es parlarà. 
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Abans de començar en la reunió el Sr. Quim Porta, cap d’àrea d’esports, ens explica 
l’activitat prevista de Triatlò TRADEINN 140.6INN de llarga distància durant l’últim cap de 
setmana del mes de maig. 
Excusa al regidor, Pedro Torres, que no ha pogut assistir per motius de feina i facilita un 
dossier explicatiu de l’activitat. 
Les idees principals són: 
- Activitat amb ressò perquè ha estat triada com a seu del Campionat d’Espanya 
- La reconeix com a prova classificatòria de la COLLIN’S CUP (atorga punts de posicions 

en el rànquing internacional) 
- Gran cobertura mediàtica i dotació extraordinària de premis pels dos punts exposats 

anteriorment. 
- El dia d'avui hi ha inscrits 1.000 participants i 120 són d'elit. 
- Resum dels horaris i informació de recorreguts i talls de carrers. 
- Demana col·laboració de les associacions perquè informi els seus associats. Des de 

turisme estan organitzant activitats paral·leles pels acompanyants, i comenta que si 
alguna associació o algun comerç vol aportar alguna cosa, serà benvinguda, comenta 
que els esportistes i els acompanyants aniran identificats amb una polsera. 

 
El que  més inquieta als presents és el caos circulatori, ja que el trànsit rodat quedarà 
restringit, el Sr. Jiménez ho assimila al tancament que es fa per Carnaval i apunta que en 
alguna ocasió ja s’havia comentat que l’esport podria ser una de les variants de promoció 
turística. Cal dir que tot i que és una activitat privada i que no té una aportació directa sí 
que n'hi ha d'indirecta i esperem que aquesta aportació ens retorni positivament. 
 
Es passa al torn de preguntes. 
La Sra. Gemma Guisado pregunta el preu de la inscripció i que significa el 140.6INN, el preu 
de la inscripció no el sap exactament, i el 140.6INN comenta que li sembla que  és la 
distància total de les curses amb mesura internacional. 
La Sra. Gemma Gou pregunta si els organitzadors són els de TRADEINN de Celrà, se li 
respon que sí. 
Ens explica el Sr. Porta que en el Cl. Juli Garreta es farà una mica de fira comercial esportiva 
i han negociat  amb l’organització que si hi ha algun comerç del sector esportiu del 
municipi, pot participar sense pagar inscripció. 
El Sr. Moliné comenta que el recorregut pel passeig marítim d’anada i tornada potser serà 
un pel just d’espai. 
El Sr. Joan Giraut diu que està d'acord amb la carrera, però que un diumenge 30 de maig 
tancar el municipi d'aquesta manera tindrà conseqüències que no es poden obviar, els 
voluntaris al final faran la seva feina, per part seva no veu que sigui un tancament com el 
de Carnaval i en altres ocasions s'ha fet curses que ha estat impossible accedir al municipi, 
a parer seu no se li ha de restar importància el que representa tenir l'accés al municipi 
tancat. Demana si poden canviar rutes que afectin el menys possible. 
El Sr. Porta li comenta que canviar la ruta queda descartat, ja que està tot molt mesurat i 
estudiat per part de l'organització. 
El Sr. Carlus Gay comenta que mediàticament tindrem un gran ressò, ja que hi ha mitjans 
compromesos com Teledeporte i altres representatius que serà de gran impacte 
promocional. 
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El Sr. Giraut opina que l'Associació d'Empresaris també hauria de donar la seva opinió 
respecte al tancament i de tot en general. 
El Sr. Canadell dona importància per on passa la cursa, si es canvia la ruta, es perd la 
capitalitat. 
Troba bé de tenir l'exclusivitat de la prova almenys tres anys amb intenció d'allargar, 
demana que l'oposició també hi estigui d'acord. 
Pren la paraula la Sra. Dolors Guirado i comenta que en el Consell hi ha més associacions i 
que totes han d'estar d'acord. 
El Sr. Giraut, puntualitza que quan ha dit l'Associació d'Empresaris també es referia a les 
altres. 
La Sra. Gemma Guisado pregunta si es farà acta de clausura, se li respon que sí que serà el 
31 de maig a les 12.00 h. Proposa de fer alguna activitat cultural a la platja, el Sr. Jiménez 
comenta que mirin si es munta l'escenari del jazz, que parlin en serveis per saber de quins 
espais es disposen. 
El Sr. Rafel Arau opina que en el Passeig és possible que es trobin amb algun problema, ja 
que no hi ha un ordre, passen bicicletes, patinets, les terrasses ocupen molt d'espai... a 
parer seu no està ben regulat. 
El Sr. Quim Porta apunta que tenen previst passar per tots els restaurants de la platja i 
informar-los de la cursa. 
El Sr. Giraut li agradaria afegir que es pensi bé amb la pròrroga i que hi hagi opcions de 
replanteig després de l'experiència del primer any. 
El Sr. Jiménez, contesta que hi ha prevista una reunió de valoracions per reestructurat tot 
el que no ha funcionat. 
 
2.- Informació de la campanya de Primavera 2021. 
El Sr. Carlus Gay ens comenta la campanya publicitària prevista i que durarà fins al mes de 
juny i després la lligarem amb la d'estiu, ens explica que tenen contacte amb una agència 
amb zona d'influència del sud de França, malgrat els problemes actuals, amb la intenció de 
buscar resultats d'immediatesa, però també que sigui de reforç. 
La Campanya que s'ha fet ara per primavera i que ja es va mostrar, ens ensenya espais 
verds a l'aire lliure i la que es farà a l'estiu es promocionarà altres entorns diferents, 
potenciant la restauració, allotjament... àmbits que no han tingut presència a la campanya 
de primavera. 
El Sr. Joan Barceló ens explica la campanya comercial de "Platja d'Aro entre Flors" aquesta 
campanya ha estat consensuada amb les diferents associacions d'empresaris del municipi. 
La Campanya té diferents vessants: 
- Campanya comercial a través de l'APP Aro Impulsa, on se sortejaran 6 talonaris amb 10 
talons cada un de 50 €. 
- Concurs d'aparadors comercials amb dos premis de 500 € cada un. 
- Espais de decoracions en diferents punts del municipi. 
- Campanya gastronòmica. 
 
3.- Informació 1r. Trimestre 2021 comptador de vianants 
Es dóna un informe a cada persona present i el Sr. Joan Barceló fa una lectura ràpida sobre 
les afluències, a destacar l'increment de visitants per Setmana Santa, la resta amb les 
restriccions de mobilitat que hem tingut són merament informatives i no es poden 
analitzar gaire. 
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El Sr. Jiménez comenta que amb l'experiència que hem tingut durant aquesta Setmana 
Santa i les aglomeracions que s'han produït ens fa posar sobre la taula un altre cop l'opció 
del tancament de l'Av. S'Agaró aquest estiu. Per part de l'Ajuntament es posaran totes les 
mesures per evitar multituds, però qui té la responsabilitat final són de les mateixes 
persones. 
La Sra. Gemma Guisado pregunta si aquest any també es contractarà la figura dels 
informadors, se li contesta que no, però que s'ampliarà la plantilla de la Policia Local amb 6 
interins més, ja que els informadors només poden informar i la policia té més força en 
aquest sentit. 
 
La Sra. Dolors Guirado es queixa de la manca de lavabos  i més ara que la restauració està 
tancada a partir de les 17.00 hores. 
El Sr. Jiménez li comenta que s’ha incrementat i han reforçat la neteja dels lavabos públics 
que hi ha a la Pl. Europa d’igual manera que es va reforçar la recollida de les escombraries. 
Se li contesta que només aquests lavabos no són suficients i que proposen de posar 
lavabos extres dels portàtils per augmentar el servei.  
El Sr. Jiménez s’ho apunta per parlar-ho amb la regidora Montse Rovira. 
 
4.- Informació sobre la formació 2021. 
El Sr. Barceló fa un breu resum de la formació que s’ha portat a terme i la que resta 
pendent. 
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

Es realitzen dues formacions periòdiques dirigides a les persones inscrites a la borsa de 
treball municipal: 

 CURS D’ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA I DE RECERCA DE FEINA 
Formació en petites càpsules formatives adreçada a les persones usuàries amb 
coneixements nuls o bàsics d’informàtica que necessiten aprofundir en l’entorn 
informàtic i tecnològic amb l’objectiu de promoure la seva autonomia en la recerca de 
feina. 

 HABILITATS PERSONALS 
Promou les habilitats personals a l’hora de relacionar-se amb les altres persones, i 
sobretot en el moment d’afrontar una entrevista de treball. Es tracten aspectes com  
la transparència, la coherència i l'assertivitat. També intenta generar noves habilitats i 
ser més conscients del  propi potencial, o treballar els nostres punts forts i febles. 
 

Com a formacions extres per a persones aturades: 

 PERSONAL AUXILIAR POLIVALENT PER A CÀMPINGS 

 CURS DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EXTERIORS I VIA PÚBLICA 
 
FORMACIÓ EMPRESARIAL 

 CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 

 CURS MINDFULNESS PER EMPRESARIS/ES I EMPRENEDORS/ES.( 26/03 ) 

 INDICADORS COMERCIALS KPI’S 
 
5.- Bases de subvencions per a establiments turístics per l’obtenció del segell de qualitat 
Safe Tourism 
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S’atorga una subvenció del 50 % per l’auditoria per obtenir el segell de qualitat Safe 
Tourism. 
 
6.- Bases Subvenció Pla Accessibilitat Auditories Establiments. 
La Subvenció prevista pel Pla d’accessibilitat per la part d’auditoria se subvencionen 110 € 
i 35 € per les visites següents. 
 
Seguint el tema de subvencions el Sr. Barceló explica als presents que arran de les 
aportacions fetes a l'anterior Consell Local es recupera la subvenció per al suport a les 
empreses locals afectades per la crisi Covid durant l'any 2021. 
Explica que aquesta subvenció té dues línies: 
Línia 1. Ajuts econòmics de suport a empreses i professionals autònoms afectades amb 
motiu de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per aquesta subvenció hi haurà un 
import únic de 500 € per establiment, La quantitat màxima per aquesta línia serà de 
30.000 €. 
Línia 2. Ajuts econòmics de suport a les empreses i professionals autònoms que durant el 
2021 hagin adequat les seves instal·lacions per fer front al Covid així com, hagin invertit 
en la compra d’equips de protecció personal i d’higiene. Els ajuts serà d’un import únic de 
300 € per establiment. 
La quantitat màxima per aquesta línia serà de 10.000 € 
Aquesta subvenció, està en tràmits administratius i es podrà demanar segurament si tot 
va bé a partir de la primera quinzena de maig. 
 
El Sr. Moliné agraeix que s'hagi considerat la proposta i que donin de nou les ajudes 
encara que li sembla que són de poca quantitat. 
El Sr. Jiménez contesta que és conscient que l'aportació no és gaire alta, però que 
parteixen de la base del que es va demanar l'any passat. 
L'any passat es va fer una previsió molt alta i no es van acabar donant, puntualitza que la 
idea per aprofitar bé els recursos la idea és no malgastar. 
 
La Sra. Gemma Guisado pregunta si s’ha pogut mirar d’arreglar el problema amb els fixos 
discontinus, se li contesta que aquest no poden entrar en subvenció. 
 
7.-Informació de la nova ordenança reguladora de les condicions d’establiments públics 
dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives.  
El Sr. Joan Barceló explica que la intenció d’aquesta ordenança és regular en l’àmbit de les 
activitats econòmiques i recreatives.  
L’ordenança regula diferents àmbits: 

- Classe 1 – Botiga amb degustació 
- Classe 2 – Bar 
- Classe 3 – Bar restaurant 
- Classe 4 – Restaurant 
- Classe 5 – Bars musicals, cafès teatres, cafès concerts, restaurant musical i karaoke. 
- Classe 6 – Discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles i concerts 

d’infància i joventut, sala de concert, discoteca de joventut i establiments de règim 
especial. 
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És important destacar: 
- Regulat aforament exterior. 
- Cada establiment d’aquest haurà de tenir un codi QR a l’exterior amb tota la informació 

bàsica de l’establiment, horari, classificació, aforament, número de telèfon i correu 
electrònic de l’ajuntament del departament d’activitats. 

-  
El Sr. Giraut demana la paraula perquè ha de marxar. Creu que seria important mantenir 
la figura d'informadors, sobretot en el Passeig pel motiu que ha comentat el Sr. Arau de 
vehicles i ocupació de taules i cadires, ja que és difícil de controlar i també comenta que 
hi ha establiments que provoquen cues a la via pública i dificulten el pas dels vianants, 
que es consideri de quina manera es poden regular aquestes cues. 
 
El Sr. Canadell comenta el perill del trànsit de bicicletes, patinets per la via pública el Sr. 
Jiménez comenta que ara ja està regulat. 
 
El Sr. Giraut proposa posar senyalítica vertical tant en el passeig com a la via pública. 
 
Un cop fetes aquestes aportacions s’excusen el Sr. Giraut i el Sr. Canadell que han de 
marxar quan són els 11.10 h. 
 
El Sr. Joan Barceló segueix amb les propostes noves del tema de la nova normativa 
- Controls sonomètrics: quan una persona física o jurídica sol·licitin un control, les 

despeses del tràmit aniran a càrrec de l'explotador en el cas que se superin els 
límits o del ciutadà en el cas que no se superin. 

- Discoteques hauran de tenir una distància de 100 metres entre elles, això s'anirà 
imposant quan es demanin llicències noves. Es pregunta si aquest estiu l'oci 
nocturn podrà obrir i es contesta que s'està treballant perquè així sigui encara que 
sembla que serà dels sectors que més restriccions tindran. 

 
El Sr. Moliné pregunta si aquest any es donarà més espai a les terrasses com es va fer 
l’any passat, el Sr. Jiménez li contesta que no, que s’entén que aquest any no faran falta 
aquest tipus de mesures.  
 
Per acabar el Sr. Jiménez avança que el proper Consell Local es parlarà de dos temes: 
 

1) Les zones de vianants per aquest estiu, a l'Av. S'Agaró obert al trànsit rodat durant 
el matí amb un sol carril fins a les 17.00 h 

L'Av. Cavall Bernat estarà oberta al trànsit, no es convertirà en zona de vianants. 
S'està treballant en un tema de bancs i jardineres per limitar els espais i en cap cas es 
donaran ampliacions de terrasses. 
Comenta que a partir del 15 de setembre començaran les obres de canalització a l'Av. 
S'Agaró i que les obres de l'Av. Castell d'Aro estaran enllestides a finals de maig. 
2) Proposta de 3 projectes per demanar subvencions de Fons Europeus. 

 
El Sr. Moliné pregunta si hi ha previsió que donin alguna d’aquestes ajudes, el Sr. Jiménez 
li contesta que creu que dues de les tres són possibles. 
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9.-Torn obert de paraules 
Sense més preguntes i comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 
11:30 h 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
 
 

LAURA RIBA 
MONTESINOS - DNI 
35115484G (AUT)

Firmado digitalmente por 
LAURA RIBA MONTESINOS 
- DNI 35115484G (AUT) 
Fecha: 2021.07.02 14:10:10 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20210003808 (X2021003888) 
 

Dia: Dimarts 1 de juny de 2021 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

   Assistents Ajuntament:      Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
    Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

    Sra. Jenny Xufré. Regidora de l’Àrea de Turisme 

     Sr. Joan Giraut. Regidor Junts per Castell-Platja d’Aro i                                   

S’Agaró 

      Sr. David Puertas, Cap Policia Local 

   Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                           Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

         Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

                                                                  

  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  S’Agaró Sant Pol es Mou, Associació d’Empresaris 
  Sra. Carme Serrat 

Associació d’hotels de Platja d’Aro 
Sr. Lluis Moliné 
Associació d’Empreses del Sector Nàutic 
Sr. Rafel Arau 

  Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 

  Associació del Petit Comerç i Turisme 
Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
Sector Golf 
Sra. Rocio Aranda 
 

 
 
 
 
1.- Lectura i aprovació de l’Acta de la reunió anterior. 
Sense cap comentari al respecte s'aprova l'acta de la reunió anterior 
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2.- Valoració de la campanya Platja d’Aro entre Flors 
El Sr. Barceló fa un resum de la campanya que ha consistit en quatre accions: 
1.- Decoració i a ambientació de municipi a diferents punts 
2.- Campanya comercial pel sorteig de 6 talonaris de 10 talons cada un. 
3.- Concurs d'aparadors participants 
4.- Campanya gastronòmica 
La valoració de la campanya ha estat positiva, comenta que aquesta ha estat la primera edició i 
s'han de millorar alguns punts, però en general ha estat positiva. 
Explica el fet que l'inici de la campanya fos el mateix dia que la Botiga al Carrer, no va ser encertat, 
en un principi es va pensar que no tenia per què influir, però s'ha comprovat que si, per tant per la 
pròxima edició mirarem que no coincideixin. 
La Sra. Guisado, comenta que a parer seu hauria funcionat millor si es tornés a les butlletes de 
paper i una altra cosa que li agradaria destacar és la cinta blanca i vermella que s'ha posat per 
tancar els escenaris, creu que estaria millor posar una garlanda verda o algun altre element. 
El Sr. Barceló creu que l'APP ha de continuar, el pas cap a la digitalització de les empreses i 
particulars és un fet que no podem obviar, podem mirar de fer una proposta mixta durant un 
temps, però està clar que el futur ens porta cap a la digitalització. 
Respecte a la cinta, es comenta que en principi estava tancat amb corda i no cinta de plàstic, potser 
en algun moment es va canviar per algun motiu, però quan es va muntar es va fer tot en corda. 
La Sra. Guirado apunta que ella també està més a favor més del paper que no pas de l'APP i 
comenta que per les pròximes edicions si es pot fer mixta anirà millor. 
Tot i les coses a millorar vol felicitar a l’ajuntament per la iniciativa. 
El Sr. Barceló recalca que aquesta campanya es va portar a terme per ajudar al comerç en general. 
 
3.- PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
La Sra. Xufré projecta l'informe que ha efectuat Intueri per elaborar el Pla Estratègic de Turisme. 
Explica que aquest Pla està dins del marc de treball de l'any 2021-2028, amb això ja indica que és 
un treball per anar aportant millores durant anys. 
Explica que abans d'entrar a la reunió s'ha enviat l'informe per mail a tots els presents de tal 
manera tots ja el tenen en el seu correu. 
Comenta el timing que ha tingut el Pla, van començar amb les enquestes de l'estiu, van continuar 
amb les entrevistes als empresaris i associacions d'aquí va sorgir unes diagnosis i després es va fer 
les jornades i les taules de treball de tots aquests punts ha sorgit aquest pla estratègic. 
El Sr. Jiménez explica que es poden fer valoracions sobre el que hi ha en el Pla, però no és el 
moment de fer aportacions noves, el moment de fer les aportacions va ser durant les entrevistes i 
les taules de treball no un cop redactat el pla. 
En aquest treball que ens presenta queden definits quatre punts molt clars: 
1. Que volem fer 
2. A qui ens hem de dirigir 
3. Com ho hem de fer 
4. Fer-ho entre tots. De tal manera que la col·laboració público privada és bàsica, encara que s’han 
de trobar els encaixos de la forma jurídica per poder treballar entre administració i privats. 
 
El pla proposa 6 línies d'actuacions i una cinquantena d'accions, aquestes accions no es podran 
portar a terme en una única legislatura sinó que es necessitaran de 6 a 8 anys. 
El Sr. Moliné pregunta si l'informe arriba a algunes conclusions. 
El Sr. Giraut comenta que ell ha vist altres Plans Estratègics i pel que s'explica en aquest es veu una 
primera part impecable en què hi ha molt bona participació i molt bona preparació, però la segona 
part falta que ens plantegin objectius per portar a terme està, d'acord amb el Sr. Moliné. 
La Sra. Xufré comenta que hi ha un resum d'objectius per assolir per la nostra part. 
El Sr. Jiménez comenta que porter millor seria que ens llegíssim el treball i després es comentés. 
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El Sr. Giraut insisteix que no es tracta que es doni tot mastegat però si els camins més ben traçats. 
El Sr. Arau comenta que ara és difícil donar alguna opinió si primer no s'ha pogut llegir el treball, 
proposa fer una altra reunió per parlar només d'aquest tema. 
El Sr. Canadell comenta que és important que s'hagin plasmat els interessos dels privats en un 
document escrit, s'ha iniciat el treball des del principi comptant amb els privats i això és d'agrair, 
dóna molta importància a la comunicació. 
La Sra. Guisado comenta que, ja que ens hem de llegir el treball i tornar-nos a reunir es podrien 
posar com a feina portar propostes. 
El Sr. Jimenez li comenta que no es pot obrir el treball a noves propostes, però sí que en algunes 
accions es poden posar exemples de propostes de treball. 
Comenta que per norma durant la temporada estival no es convoca el Consell, però en aquest cas 
es mirarà de fer una reunió extra. 
El Sr. Moliné demana que si potser aviat, aniria millor. 
S'acorda que sigui a les 8 del matí. 
 
La Sra. Aranda comenta que ara estan fent la nova web del Club de Golf i està enllaçant força 
informació amb la web turística de Platja d'Aro, comenta que està molt bé i que és molt intuïtiva, 
pregunta com és que falla la comunicació amb la web que tenim. 
El Sr. Jiménez li respon que probablement s'està saturat d'informació i si no hi ha alguna cosa que 
es busca especialment la resta queda en un segon terme. 
El Sr. Gay comenta que és important que l'empresari sigui al que entri a la web i pugui donar la 
informació al seu client. Parla dels diferents mitjans de comunicació on es fa publicitat del municipi 
i explica que cada esdeveniment necessita un tipus de comunicació, sigui premsa, xarxes, ràdio o 
d'altres, com a exemple posa la publicitat que ha fet TradeIn sobre la Triatlò van enviar 8 milions de 
Newsletters aquesta publicitat sola per si ja és molt grossa. 
 
 
 
 
4.- PROPOSTA PUBLICITARIA D’ESTIU. 
Segueix el Sr. Carlus Gay i ens explica la proposta de publicitat que es farà de cara a la temporada 
d'estiu, es continuarà amb el mateix sistema de vídeo que la campanya de primavera, però amb 
localitzacions diferents, si al vídeo de primavera s'havia primat la descoberta de l'espai, carril bici, 
estanys... de cara a l'estiu es prima els allotjaments, oci, restauració... 
També canvia la destinació a qui va dirigida si a la primavera teníem més públic de la Comunitat per 
la manca de mobilitat ara amb els alleugeriments de les restriccions l'encarrilem més cap a fora de 
Catalunya, en mitjans de xarxes digitals i premsa escrita. 
Es continua amb la proposta de crear notícies en el que apareix Platja d'Aro. 
A partir de la primera quinzena de juny ja es començarà a fer la nova difusió de la campanya 
d'estiu. 
La primera activitat que es presenta serà la del Xalaro que serà el cap de setmana del 19 i 20 de 
juny, També seguin amb la proposta de fer un programa de Catalunya Ràdio en directa que també 
serà durant aquest cap de setmana i coincidirà amb el tancament de nou de l'Av. S'Agaró. 
 
El Sr. Arau té un parell d'aportacions a fer, per un costat pregunta si aquest any hi haurà focs 
artificials per Sant Joan i també vol demanar que a l'hora de fer l'espot publicitari es tingui en 
compte el món de la nit, ja que a parer seu és un dels sectors més afectats d'aquesta pandèmia. 
Sobre els focs se li contesta que si, hi haurà focs artificials, però puntualitzen que es faran des de 
tres emplaçaments diferents, en els tres nuclis i a la mateixa hora a tots llocs, a les 23.30, seran una 
mica més curs i amb menys potència, hi ha diverses raons per les quals s'han vist obligats a prendre 
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aquestes mesures, una és la poca distància que hi ha des del Cavall Bernat fins les cases particulars, 
són molt curtes i ja s'ha tingut algun ensurt, per aquest motiu es limita la potència dels focs i en 
segon llos el fet que es facin a tres emplaçaments diferents és per la concentració de la gent. 
El Sr. Arau creu que aquesta proposta perjudicarà l'esdeveniment, es tenien uns focs amb un nivell 
de molt alt, que competien amb els dels altres municipi del voltant, encara que no es fessin els 
mateixos dies, i ara semblarà com si haguessin anat a menys. El fet de fer-ho a diferents llocs també 
traurà públic a la platja, s'ha de tenir en compte els empresaris de la Platja que per ells aquesta nit 
era molt important. 
 
Se li contesta que els han assegurat que la qualitat dels focs no anirà a menys sí que disminueix el 
temps que passa de 23 minuts a 15. 
 
El Sr. Giraut entén els riscos que hi ha actualment i s'entenen, proposa que per complementar els 
focs es posin un parell o tres d'orquestres que facin ambient de revetlla d'aquesta  manera seria 
més festiu. 
Se li contesta que en les restriccions actuals no es poden fer balls populars, la gent ha d'estar 
seguda i no es pot ballar. 
 
La Sra. Xufré aprofita per explicar que aquest any es posarà un punt informatiu de turisme al mig 
del municipi, on es posa el Tió i també s'ha habilitat un número de wathsapp per fer consultes 
turístiques. 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
Es fa un resum de la participació del triatló, 1200 participants i cada participant anava acompanyat 
d'un o dos familiars a més de tota l'organització al voltant de 130 persones, en total es calcula que 
han vingut entre 4000 i 6000 persones. 
Per fer una valoració completa la separen en tres parts: 
1. Prova Esportiva, tothom la valora positivament, federació, participants, organització... 
2. Repercussió de la Prova, mirada favorable, a través de les càmeres viaries es va veure 
incrementat el volum de cotxes un 12% d'arribada al municipi 
3. Àmbit de mobilitat, en aquest punt és on hi ha hagut més afectacions, ja se sabia per part de 
tothom que la mobilitat quedaria afectada, és veritat que hi ha hagut punts on es podia millorar i es 
tenen previst de fer-ho per les pròximes edicions. La primera prova que va ser a la platja gairebé no 
va tenir repercussió, després va venir la prova de bicicleta que va afectar 22 municipis, i la tercera 
que va ser el circuit per dins del poble va ser el que més problemes ens  va comportar. 
 
Explica que s'han detectat alguns punts foscos quan s'han fet els tancaments dels carrers i aquests 
punts s'han d'evitar de cara a la pròxima edició. 
S'intentarà de cara a l'any que ve, donar més informació als veïns de quines zones queden 
afectades. 
 
El Sr. Arau comenta que és conscient que hi ha inconvenients, però que aquest esdeveniment ha 
estat prou important per suportar aquests inconvenients, ha portat gent de qualitat, educats i amb 
recursos i aquest públic és el que es persegueix, per part d'ell la valora molt positivament. 
El Sr. Moliné està d'acord, ha estat molt positiu, ha permès que els hotels amb la manca del turista 
francès que es tenia abans de la pandèmia se suplís amb la gent del triatló, per tant des d'aquest 
punt ha estat molt favorable. 
La Sra. Guisado explica que el que més ha afectat ha estat la disbauxa del pàrquing, es van espatllar 
totes les entrades del pàrquing, la veritat és que va ser un caos entrar i sortir de la zona de 
l'aparcament. 
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La Sra. Guirado està d'acord amb la Sra. Guisado, el Pàrquing va ser un caos, també apunta que no 
hi havia gaire informació a la zona del Platja Park comenta que la grua es va emportar 30 cotxes. 
 
El Sr. Moliné comenta que el dilluns al matí encara hi havia algun carrer tallar amb tanques quan ja 
no era lògic que estigués tancat, Se li contesta que a les 23.00 h encara hi havia gent corrent. 
La Sra. Gou vol comentar un tema que no és sobre el triatló, però que és sobre mobilitat, ara que 
comença el bon temps els diumenges es tanquen les entrades i sortides de la variant per no crear 
retencions de trànsit, està d'acord que es tanqui la de Platja d'Aro Centre, però el passat 9 de maig 
la sortida de Castell d'Aro també estava tancada, i això significa que la gent que ha d'anar al Parc 
d'Aro ha de sortir per S'Agaró, creu que això no és correcta. 
 
El Sr. David Puertas li contesta que no és un acte que depèn de nosaltres sinó que és trànsit el que 
ho regula, que en principi només es tanca la sortida de centre de Platja d'Aro que la de Castell d'Aro 
ha d'estar oberta, però que té raó que el dia 9 estava tancada, però va ser un error dels equips que 
posen els cons, que va ja va trucar a trànsit i van dir que no tornaria a passar. 
Sobre el tema del Triatló comenta que és un esdeveniment que ha estat molt complicat de 
coordinar, va ser la primera vegada que es portava a terme un esdeveniment com aquests i que es 
tenien de coordinar diferents cossos de policia, policia local, mossos, guàrdia civil de diferents 
àmbits, mar, terra i aire, a més dels equips de seguretat sense oblidar que també estem en fase alta 
d'alerta terrorista, no ha estat un operatiu senzill, respecta a la retirada de cotxes de la zona de 
l’hotel Platja Park comenta que la gent no es fixe en les senyals, que a l’estiu passa cada divendres 
al pàrquing del mercat. 
 
El Sr. Giraut vol saber l'opinió del Sr. Canadell com a president de l'Associació d'Empresaris sobre el 
triatló si va ser positiu o no per sector empresarial aquesta activitat. 
El Sr. Canadell explica que va rebre algunes queixes d'alguns empresaris que no estaven d'acord 
amb el tancament i que a la gent li costava accedir als seus establiments, però a part d'aquest 
inconvenient a parer seu és un esdeveniment que val la pena. 
La Sra. Guisado informa que ella no va notar un increment de vendes tot i que no estava afectada 
pel tancament, tot i això dóna suport a l'activitat. Demana alternatives per la gent que ha d'accedir 
als seus llocs de treball. 
El Sr. Giraut conclou que un esdeveniment d'aquesta magnitud és molt complicat i que vagi bé a 
tothom és força difícil,  el que s'hauria de valorar seria pel conjunt de municipi que creu que va ser 
favorable, fa un símil amb el Carnaval que tot i portar molta gent no a tothom beneficia, però és 
favorable pel conjunt, potser el més complicat ha estat el pàrquing i potser es podria valorar una 
nova ubicació que no inclogui el pàrquing Saba. 
 
Un cop deixat el tema del Triatló, s’informa als presents que s’ha creat una nova associació de 
comerciants que s’anomena Associació de Comerciants de l’Avinguda Cavall Bernat i que aquesta es 
vol adherir a les reunions del Consell Local, i seguin el protocol del Consell Local primer s’informa 
en els membres del Consell i si està vàlidament constituïda i un cop està en coneixement de la resta 
dels membres ja pot adherir-se. 
 
Següent tema és l'actualització de la conversió en zona de vianants del centre, el Sr. David Puertas 
ens explica que l'Av. Cavall Bernat també quedarà en un sol carril de circulació que serà de nord a 
sud, i que la banda que estarà lliure per circular serà l'esquerra, de totes maneres a l'Av. Cavall 
Bernat sempre hi haurà un carril de circulació obert. 
Es confirma que no hi haurà ampliació de terrasses, aquest únic carril arribarà fins a la rotonda de 
l'ajuntament que enllaça amb l'av. S'Agaró i aquesta també serà en el mateix sentit de circulació de 
nord a sud. 
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6.- TORN OBERT DE PARAULES 
La Sra. Marina Mestres demana si en el Pla estratègic s'ha tingut en compte augmentar el nombre 
de places d’aparcament  per carregar cotxes elèctrics, ja que cada vegada n'hi ha més. Se li contesta 
que si, que tant en l'aparcament Saba com en via pública s’ha tingut en compte. 
També demana en quina situació es troba la zona d'autocaravanes, se li contesta que està en fase 
d'aprovació inicial i de la redacció bases per la concessió i és possible que les obres comencin de 
cara a la setmana santa vinent. La ubicació serà la mateixa i està previst un espai per 90 places. 
 
Sobre la situació actual de la zona dels Estanys on aparquen les caravanes i de cara a la temporada 
un dels interins que es contractaran de policia local farà la visita cada dia per evitar la prolongació 
de les estades. 
 
El Sr. Moliné comenta que en matèria de sostenibilitat hi ha una aplicació mòbil anomenada Too 
Good To Go, és una aplicació on les empreses poden vendre l'excedent de menjar es ven a un preu 
molt baix de tal manera que eviten llençar-ho, per exemple l'excedent del bufet de l'esmorzar que 
no s'ha gastat i és difícil de recuperar es venen a un preu molt econòmic. Troba que està molt 
encertat i estaria bé fer promoció d'aquesta aplicació entre les empreses del municipi. 
L'altre punt que vol comentar és que el Sr. Joan Caral, ciutadà del municipi que abans tenia una 
botiga de fotografia diu que té un arxiu fotogràfic molt ampli i que li agradaria parlar amb 
l'ajuntament per mirar si el vol adquirir. Se li contesta que el Sr. Caralt ja s'ha posat en contacte 
amb Turisme. 
 
El Sr. Arau vol deixar constància que troba molt bona la iniciativa de prohibir les bicicletes i els 
patinets del Passeig Marítim, també demana si de cara a principi de juny instal·laran la passera per 
poder travessar el riu i arribar fins al Port,  l'any passat ho van fer a finals de juny principi de juliol i 
és una mica tard. 
També diu que està d'acord amb la proposta del Sr. Giraut de potenciar el Passeig Marítim quan 
comença l'estiu i que demana que es controlin les terrasses que a mesura que va passant el temps 
van agafant més espai cap a la sorra i minva l'espai dels vianants. 
El Sr. Jiménez comenta que des de l'Ajuntament aquest any no donen opció a ampliar les terrasses, 
però Costes ha autoritzat als bars i restaurants a ampliar l’espai pels  laterals. 
 
La Sra. Guisado comenta la notícia que ha sortit als diaris sobre Calonge que es vol convertir en 
Boock Town, a través de locals buits facilitaran i donaran subvencions aquells emprenedors que 
vulguin muntar una llibreria. 
Comenten de les diverses fires, la fira de l’Editorial de l'Escala, i la del conte de Medinya, són fires 
que s'han iniciat en l'àmbit privat i han anat agafant ressò i s'han fet grans. El Sr. Carlus Gay 
comenta que la biblioteca té previst fer un cicle de presentacions de llibres i que vingui l'escriptor o 
editor a promocionar-les. 
 
S'acorda que a finals de juny es farà un Consell Local per parlar únicament de les conclusions del Pla 
Estratègic de Turisme. 
 
Sense més preguntes i comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12:00 h 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
Platja d’Aro, 1 de juny de 2021 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL EXTRAORDINARI DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20210002930 (X2021002995) 
 

Dia: Dimarts 16 de juny de 2021 
Hora: 9.00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 
   Assistents Ajuntament:  Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 

Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció 
Econòmica. 

      Sra. Montserrar Rovira, Regidora Àrea d’Urbanisme.
 Sra. Jenny Xufré, Regidora Àrea de Turisme 

Sr. Pedro Torres, Regidor Àrea Infància, Joventut i 
Esports. 
Sr. Joan Giraut, Regidor de Junts per Castell-Platja 
d’Aro i S’Agaró 

      Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 
                                        Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica.  
  Sr. Carlus Gay, Àrea de Comunicació. 

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 

Associació de S’Agaró Sant Pol es Mou 
  Sr. David Adrià 
  Associacio d’Hoteles de Castell-Platja d’Aro 
  Sr. Lluis Moliné 
  Sr. Jordi Gispert 
  Sector Càmping 

Sra. Marina Mestres 
Sector Golf 
Sra. Rocio Aranda 

  Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 
Associació del Petit Comerç i Turisme de Platja d’Aro 
Sra. Dolors Guirado 
Sra. Marta Ibañez 
Associació Comerciants i Botiguers Av. Cavall Bernat Platja d’Aro 
Sr. Rene Matas 
 
EXCUSTATS 
Sector Parc d’Aro 
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Sra. Gemma Gou 
Gremi de Taxis 
Sr. Valerio Romero 
 
ASSITENTS SENSE VEU 
Sr. Kurosh Mir, Hotel Claramar 
Sr. Heriberto Limonchi, Limonchi Assessors 
 

 
1. Model mobilitat Av. S’Agaró 
El Sr. Maurici Jiménez, agraeix als presents la seva assistència i excusa a les persones que 
no han pogut assistir. 
 
Posa en context el perquè d’aquest Consell extraordinari, explica que el dilluns 7 de juny va 
tenir una reunió  amb comerciants de les 3 galeries i persones vinculades, es va posar sobre 
la taula situacions en el marc de millora, gestió i també es va acabar parlant sobre el 
tancament de l’Av. S’Agaró i el rebuig per part d’aquestes persones, indicant que quan es 
tanca l’av. S’Agaró noten que disminueix el trànsit de gent per les galeries. 
El Sr. Jiménez es compromet a traslladar les seves inquietuds a la resta de l’equip de govern 
i es va posar sobre la taula propostes de millora. 
 
La segona reunió, ja acordada el mateix dilluns dia 7, va ser el següent dilluns dia 14 de 
juny i en aquesta va assistir amb el Sr. Jiménez, la Sra. Montserrat Rovira i el Sr. Pedro 
Torres, i per part dels comerciants s'afegeix l'Associació del Petit Comerç i Turisme de Platja 
d'Aro. Des de l'equip de govern varen posar sobre la taula consideracions sobre possibles 
solucions de millores de gestió i en el marc de vianants la possibilitat de tancament parcial 
de dies i hores. 
La proposta per part dels empresaris no va ser a una solució intermèdia, sinó a una única 
opció que era la reobertura total de l'Av. S'Agaró. 
 
El Sr. Jiménez explica el procés de com s’ha arribat a l’opció del tancament de l’av. S’Agaró. 
Tancament l’any passat en el marc de la Covid, enquestes quan es va acabar l’estiu  
(comerciants, particulars i visitants), resultats en el marc del Consell Local, amb tota 
aquesta informació es pren la decisió del tancament per aquest estiu i convocant un 
Consell Extraordinari el dia 4 de maig on se’ls fa partícips de la proposta. 
En la situació actual, es pren la decisió de tornar a fer una convocatòria extraordinària del 
Consell Local perquè si ha d’haver algun canvi,  ha d’anar motivat de la mà del Consell Local 
i que els presents avui assistents, facin les consideracions oportunes al respecte. 
Explica als presents que el Consell Local és un òrgan consultiu i la responsabilitat de la 
decisió dependrà de l’Òrgan de Govern. 
 
Un cop feta la introducció ofereix la paraula a l’Associació del Petit Comerç i Turisme de 
Platja d’Aro que representa a aquesta part de visió diferent del tancament de l’Av. S’Agaró. 
La Sra. Dolors Guirado agraeix la facilitat que s’ha donat per convocat aquest Consell i 
prefereix que faci les aportacions la Sra. Marta Ibáñez que també és membre d’aquesta 
associació. 
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La Sra. Ibáñez explica que el malestar ve donat quan es veu que es tanca de nou l’av. 
S’Agaró i els empresaris no tenien coneixement d’aquest fet. 
Explica que els empresaris vénen d’una situació molt difícil amb totes les restriccions que 
han hagut de complir com a mesures de la Covid i que l’estiu passat també va ser molt dur, 
a més de tenir en consideració que l’estiu és quan poden recuperar-se una mica i que 
qualsevol canvi els perjudica. 
Es va organitzar una recollida de signatures per saber quanta gent no estava d’acord amb 
aquest tancament i es van adonar que no només era un tema comercial sinó general i que 
la gent preguntava on s’havia de signar per demostrar el seu disconforme. La Sra. Guirado 
vol fer constar que aquestes signatures van ser a voluntat de la gent que buscava a on 
signar. 
Un cop escoltat els motius de la Sra. Ibáñez, el Sr. Jiménez explica que donarà pas a les 
intervencions de les associacions presents i la part política serà l’última per no dirigir la 
reunió ni interferir amb les opinions. 
 
Comença el Sr. Rafel Arau com a representant del Port Nàutic de Platja d'Aro, demana 
aclariment sobre la funció del Consell, se li contesta que com ha dit abans que aquest és un 
òrgan consultiu i la decisió la prendrà l'Equip de Govern Local. 
Un cop aclarit, comenta que troba a faltar un referèndum clar i senzill, no tothom sap 
interpreta variacions de les preguntes, aquestes han de ser clares, es vol l'av. S'Agaró 
tancada?, sí o no i ja està. 
Ell no representa cap part comercial del municipi, però com a representant del Port d'Aro 
que té al voltant dels 2000 associats ha de dir que l'estiu passat va ser un bon estiu, la gent 
va anar molt pel port, i quan van preguntar als seus associats pel tancament de l'Av. 
S'Agaró, explica que en un 90% el van trobar positiu. 
Opina que sempre que es faci una actuació d'aquest mena o qualsevol altre, hauria de tenir 
molta qualitat, i personalment creu que en aquest cas no la té. 
 
El Sr. Moliné, president de l'Associació d'Hotelers de Platja d'Aro, diu que ells van assistir a 
la reunió del 4 de maig, però que en cap moment es va demanar una votació al respecte, 
pel que fa als seus associats explica que tot el que hagi de veure en complicar la circulació i 
l'accés als hotels no agrada i desviar el trànsit en els carrers de darrere ho consideren 
perillós, carrers molt estrets per molta afluència de cotxes. 
Opina que si en el futur ha de ser una proposta definitiva, faria falta un referèndum més 
clar. 
Proposa restringir el trànsit, però no tancar-lo avui en dia hi ha elements de control com 
lector de matrícules o pilones abatibles que ajudarien. 
El Sr. Gispert no vol portar la contrària al Sr. Arau, ell té clients que no estan gens a favor 
del tancament, per altra banda sí que veu positivament fer un referèndum de gent del 
municipi per saber realment si estan a favor del tancament del carrer. Apunta que troba a 
faltar espais d'aparcaments per motos als carrers de darrere. 
 
La Sra. Guisado, de l'Associació Culturejant, explica que ella no va signar donant suport a 
l'escrit perquè la seva visió del centre tancat li agrada, però, reconeix que no s'ha fet bé. 
Explica a parer seu que l'any passat tot i que va haver-hi molta gent a l'Av. S'Agaró no es va 
treballar gaire, les caixes van ser fluixes, això la preocupa més que el tancament de l'Av. 
S'Agaró. 
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També està a favor d'una votació més acurada. 
Opina que s'haurien de millorar els accessos als carrers secundaris i la part positiva és que 
el visitant està més tranquil sense trànsit. 
 
La Sra. Marina Mestres, en representació dels càmpings, explica que al seu sector no afecta 
gaire si es tanca o no, ja que, tots els càmpings estan als afores, però sí que afecten els seus 
clients. Vol fer constar que els càmpings acullen molta gent, en particular el Vall d'Aro i el 
Riembau al voltant de les 3.000 persones. 
Segueix comentant que el dissabte que va anar al centre, es va trobar que on sempre hi 
havia molt de soroll de cotxes i motos, era un lloc tranquil on la gent estava asseguda en els 
bancs xerrant i socialitzant, semblava més un parc que no pas un carrer, aquesta sensació li 
va agradar més que l'altra. 
A parer seu, això no frena que la gent vagi a comprar allà on vulgui, les botigues estan totes 
molt a prop, però el visitant cada vegada porta menys diners per gastar, fa el símil amb el 
restaurant nou que acaben d'obrir en el càmping, ha quedat molt maco i nou, però els 
clients s'ho pensen a l'hora d'anar a menjar al restaurant o quedar-se al bungalou. 
Creu que les Galeries estan abandonades i per part de l'Ajuntament s'hauria de trobar la 
manera que els propietaris invertissin en millores. 
També creu que s'hauria de millorar la senyalització als hotels i altres direccions que es 
vegin alterades pel tancament de l'Av. S'Agaró. 
 
El Sr. Canadell comenta que la millora de les Galeries estava dins del Pla de Comerç i 
demana perquè no és dur a terme, el Sr. Jiménez explica que s'està treballant, és un tema 
jurídic, ja que, tothom sap que les galeries són privades. 
Segueix el Sr. Canadell que està el 100% d'acord amb l'exposició de la Sra. Mestres, les 
Galeries són el segon pulmó comercial, aquest espai avui en dia no convida anar-hi perquè 
està descuidat i s'ha degradat, comenta que les Galeries són l'espai perfecte perquè 
comerciants petits puguin posar els seus establiments que no es poden permetre el luxe 
d'anar al carrer principal. 
El Sr. Canadell afirma que a l'escrit amb signatures que ha presentat l'Associació del Petit 
Comerç i Turisme hi ha signatures repetides, la Sra. Guirado vol que consti en acta que 
aquesta afirmació no és certa. 
El Sr. Canadell segueix i vol preguntar a l'Associació del Petit Comerç i Turisme el següent; 
1.- Perquè no va assistir cap persona per part d'aquesta associació a la reunió del 4 de maig 
quan es va parlar del tema. 
2.- Membres de L'Associació del Petit Comerç molts són part d'un partit polític, pregunta si 
treballen en benefici del municipi o per un altre motiu. 
3.- Com a president d'una Associació vol el millor pel municipi i per això demana que 
aportin alguna solució al problema plantejat. 
 
La Sra. Guirado i Ibáñez demanen el torn de rèplica i se'ls demana que s'esperin al final, 
quan tots els presents hagin fet les seves aportacions. 
 
Segueix la Sra. Rocio Aranda, representant del Club de Golf, explica que ella se sent 
identificada amb la Sra. Mestres i el Sr. Arau pel que fa a empresa, no són empreses que 
estiguin situades al centre, però igual que ells tenen molts clients que els beneficia o 
perjudica, el Club rep al voltant de 35.000 visites, explica que quan van rebre l'enquesta el 
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passat estiu, la van fer extensiva a tots els seus clients i personal, també va assistir a la 
reunió del 4 de maig i va poder opinar al respecte i quan van presentar la proposta, però no 
s'imaginava aquesta estètica. 
 
Continua com a nou membre el Sr. Rene Matas, representant de l'Associació de 
comerciants de l'Av. Cavall Bernat i que ja es va informar de la seva incorporació en la 
reunió passada. 
El Sr. René explica que es van constituir com associació el mes de novembre, però per 
tràmits i problemes no s'ha materialitzat fins aquest mes de març. 
Explica que tenen l'experiència de l'any passat amb el tancament de l'Av. S'Agaró i que va 
influir molt en l'Av. Cavall Bernat, tot el que significar concentració de la gent en un punt 
perjudica en si al Cavall Bernat, pensa que l'Av. S'Agaró per si sola ja és prou atractiva i 
s'hauria de millorar altres punts del municipi. 
Ells estan a favor de reduir el trànsit, però no a costa de tancat l'Av. S'Agaró i tampoc 
d'ampliar l'ocupació de les terrasses de la restauració, per això aquesta solució intermèdia 
de deixar un sol carril la veuen molt encertada. 
 
Pren la paraula el Sr. David Adrià, president de l'Associació de S'Agaró Sant Pol es mou, a 
parer seu seria bo de tenir dades fiables, ara s'està parlant amb subjectivitat i sensacions, 
creu que es podria comparar el que està passant en altres municipis, Sant Feliu de Guíxols, 
Palamós, Andorra, Barcelona o altres indrets que hagin convertit algunes zones en 
conversió de vianants. Tothom migra cada cop cap a un model més de vianants. 
Ell és economista i té clients comerciants del centre, explica que li han dit que han signat, 
però que el model de l'any passat no els havia anat malament tampoc, altres tampoc li 
donen la importància i el que volen al final és salvar la facturació. 
Per part d'ells creuen que s'ha de millorar els carrers secundaris i la senyalística, i sobretot 
millorar l'accés i sortida del pàrquing de la plaça Europa en les hores puntes. 
Sobre el tema de l'estètica creu recordar que a la reunió del dia 4 de maig es va apuntar 
que era provisional, ja que quan es fessin les obres de canalització i es fes el carrer de nou 
es faria un concurs per aquest tema, que des de l'equip municipal s'estava mirant 
d'aconseguir una subvenció de fons europeus i que si no s'aconseguia la subvenció, s'hauria 
de tirar endavant igualment. 
 
La Sra. Ibáñez li retreu que aquests comentaris sobre els seus clients són molt subjectius i 
que no són vàlids. 
El Sr. Adrià segueix i proposa que es faci el tancament durant un temps prudencial per 
aconseguir dades fiables i que en tot cas puguin mirar de fer algunes ajudes als locals més 
afectats com rebaixes impostos, taxes o subvencions. 
 
Un cop feta la ronda de les associacions comença el torn dels polítics el primer que pren la 
paraula és el Sr. Giraut, aquest fa un resum dels inicis de la seva família com a empresaris, 
explica que té una mirada com a polític i l’altre com a empresari i que  aquesta segona 
mirada l’ajuda a tenir una visió més transversal. 

Hi ha hagut moltes intervencions, també hi ha molts punts de vista, com estiuejants, 
ciutadans, comerciants i tots són diferents, respecte als municipis que han fet zones de 
vianants creu que el mateix no és vàlid a tots els llocs, no tot el que és bo per uns és bo 
pels altres. 
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Es té l'avantatge del tancament que va provocar la Covid l'any passat, ara passat l'estiu hi 
haurà les obres dels col·lectors d'aigua, es podran a anar fent proves i quan hàgim de fer 
la proposta definitiva tindrem diferents validacions. 
Pel que fa a la problemàtica de les Galeries opina: 
- Es concentra molta gent a l'Av. S'Agaró perquè no s'acaben de trobar alternatives. 
- A parer seu s'ha de tenir en compte la venda d'impuls, si desplacem la gent al centre, es 
perd aquesta oportunitat. 
- Si es treu el trànsit de la gent que passa a prop de les façanes es perd el desig d'entrar a 
dins de les galeries. 
 
Sobre la qüestió si la recollida de signatures ha estat polititzada com ha insinuat el Sr. 
Canadell no hi està d’acord. 
La solució/proposta que planteja el Sr. Giraut és descartar el tancament de l’Av. S’Agaró i 
mantenir la circulació en un sol carril. 
Sobre les Galeries opina que estan decadents, perquè no acaba de funcionar prou bé la 
reactivació comercial, creu que en el moment en què es converteixi en zona de vianants 
el carrer Dr. Fleming farà que millori. 
 
La Sra. Guisado vol fer un incís aportant que tenir un local comercial en el centre no és 
motiu d’èxit, fa 40 anys les Galeries Montseny eren el millor i ara estan obsoletes, el 
mateix camí que estan agafant ara les Galeries Sant Lluís. 
 
Un cop han parlat tots els presents, El Sr. Jiménez recorda que vol evitar els debats, 
proposa que el que surti d’aquí sigui per fer canvis necessaris no per opinar, ara 
començarà el torn de l’Equip de Govern, però abans dóna la paraula a la Sra. Guirado per 
contestar a les al·lusions que s’han fet i que li pertoquen. 
 
La Sra. Guirado diu en contesta al Sr. Canadell que, si ella pertany a un partit polític o no 
és cosa d'ella, que està en representació de les persones de les Galeries i altres punts del 
municipi i per acabar vol informar que a la primera persona que van anar a demanar la 
signatura va ser al Sr. Canadell com a president de l'Associació d'Empresaris i que aquest 
es va negar a signar al·ludint que a ell no li importa el municipi, puntualitza que aquesta 
contesta la té gravada. 
El Sr. Canadell li demana que posi la gravació perquè tothom ho pugui escoltar. 
La Sra. Guirado diu que la posarà quan sigui el moment oportú i acaba dient que està 
d'acord amb les propostes del Sr. Giraut, que la gent passegi pels costats i no pel mig, el 
tema del deteriorament és una lluita que tenen amb els propietaris dels establiments. 
La Sra. Ibañez apunta a la pregunta de si volem un poble tranquil, primer hauria de 
definir-se quin tipus de municipi volem, potser llavors algun comerciant no li interessaria 
tenir l'establiment en el municipi. 
 
Un cop acabades  les al·lusions com a membre de l’equip de govern el primer que pren la 
paraula és el Sr. Pedro Torres,  agraeix la bona disposició dels presents en assistir a la 
reunió i creu que el govern ha d’escoltar el que es posa en manifest i si s’ha de millorar el 
projecte que es faci. 
Opina que el nivell econòmic del nostre visitant i turista ha minvat.  
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Coincideix que les zones comercials s’han de pacificar perquè és millorar la qualitat de 
vida. 
La feina de tots els equips de govern ha de ser lluitar per allargar la temporada. 
 
Pren la paraula la Sra. Rovira, primer de tot vol fer una reflexió personal al linxament 
personal que ha tingut a través de les xarxes socials, creu que no pot ser haver vist insults 
i amenaces contra la seva persona. 
Dit això, comença explicant que s'està treballant en un model de poble a través dels plans 
estratègics i taules de treball que s'han iniciat des de turisme, creu que la Sra. Ibáñez no 
ha estat present ni ha participat en cap taula i en aquestes trobades s'ha treballat el 
model de poble. 
 
Les enquestes que es van fer l’estiu passat, 2 de cada 3 persones veien positiu el 
tancament de l’Av. S’Agaró i els arguments es recolzen amb les opinions com les de la Sra. 
Mestres. 
 
El municipi ofereix experiències de compres, no només compres i això és el que s’ha de 
valorar i ens fa diferents, qui vol només comprar ho podria fer per exemple per amazon 
que és més competitiu en producte, tots els presents d’avui coneixen totalment la 
situació de les galeries,  a parer seu, sembla una mica frívol que no faci ni una setmana 
que s’ha tancat l’av. S’Agaró per treballar en el tancament i que totes les desgràcies 
vinguin d’aquest tancament. 
 
Respecte a la circulació dels carrers secundaris dóna la raó al Sr. Moliné on l'augment de 
trànsit de l'any passat va ser molt elevat i per això aquest any no tanquen del tot l'Av. 
Cavall Bernat i tenen clar de deixar com a mínim un carril de circulació. 
Sobre els sistemes de regulació de trànsit amb lector de matrícules, pilones que pugen i 
baixen requereixen una inversió que ara no és el moment. 
 
Explica que el setembre comencen les obres dels col·lectors de l’Av. S’Agaró, per tant no 
és el moment de plantejar fer inversions costoses en mobiliaris que després no serviran,  
tot el material que s’ha adquirit es reubicarà en altres indrets dels municipis. 
La pacificació que s’està portant a terme ara a l’av. S’Agaró encara no ha acabat, encara 
s’hi està treballant, els bancs de formigó estan ubicats estratègicament per motius de 
seguretat, els bancs de fusta i new jersey s’han de pintar en un disseny que s’està 
treballant des de comunicació i cinc d’aquests bancs se cediran al departament de 
joventut perquè els pintin amb un grafiti els joves del municipi. 
 
La Sra. Ibáñez en aquest moment, a l’entendre que els projecta continua i que no s’atura 
el tancament de l’Av. S’Agaró, abandona la reunió quan són les 10.50 h. 
 
Se li demana a la Sra. Rovira que continua amb la seva exposició. 
Com a contestació al Sr. Matas li assegura que aquest any no es donarà cap permís per 
ampliació de terrasses a cap lloc, el que va passar l’any passat va ser excepcional per 
pal·liar els efectes de la Covid. 
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Està d’acord amb el Sr. Adrià, s’ha de treballar i analitzar dades reals i no treballar amb 
percepcions. 
 
Continua amb el tema de l’Av. Doctor Fleming les obres de millora van ser objecta d’un 
concurs d’idees  la seva conversió en vianants i de fer l’entrada de la Porta del Comerç, 
estan previstes que comencin entre octubre i novembre del 22 i en uns 10 o 12 mesos 
estaran enllestides. 
 
Vol insistir amb el tema de la provisionalitat i que quan hi hagi el concurs d’idees per l’Av. 
S’Agaró tot el que es posi en el carrer, en un moment donat es pugui treure perquè quedi 
el carrer ben ample. 
 

No s'allarga més i diu que queda a disposició de la tothom que vulgui parlar amb ella del 
que calgui. 
 
Per acabar pren la paraula el Sr. Jiménez, comenta que ha recollit les aportacions i es 
queda amb quatre punts: 
- Forma en què s'ha fet el tancament. 
- Com ha de quedar el tancament. 
- Com ha de ser la senyalística. 
- Qualsevol projecta, s'ha de sotmetre a proves consultives i amb dades contrastades. 
 
El punt de sortida plantejat era una retirada total, aquesta retirada no és possible, però sí 
que es compromet a treballar aquest punt. 
 
Es dirigeix a la Sra. Guirado i li comenta que l'abandonament de la Sra. Ibáñez de la reunió 
no ha estat correcta després d'haver estat al servei d'ells quan ho han requerit. 
La Sra. Guirado li dóna la raó i comenta que es transmetrà tot el que s'ha dit a la reunió a 
tota la gent que ha signat. 
 
El Sr. Jiménez explica que la primera decisió que es prengui al respecte, la comunicarà als 
membres del Consell Local i després la farà pública. 
 
Sense més temes que tractar s'aixeca la reunió quan són les 11.00 h. 
 
 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
Platja d’Aro, 16 de juny de 2021. 

LAURA RIBA 
MONTESINOS - DNI 
35115484G (AUT)
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 2021007066 (X2021007202) 
 

Dia: Dimarts 5 d’octubre de 2021 
Hora: 09:15 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

   Assistents Ajuntament:   Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
     Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció E. 

    Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  
    Sra. Montse Rovira. Regidora Àrea d’Urbanisme 

    Sr. Joan Giraut. Regidor Junts per Castell-Platja d’Aro i S. 
    Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                            Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 
          Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 
                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
  Sra. Carmen Serrat 
  Associació d’Hotels de Castell-Platja d’Aro 
  Sr. Lluis Moliné 
  Associació Activitats Nàutiques 
  Sr. Rafel Arau 
  Sector Càmping 
  Sra. Marina Mestres 
  Sector Golf D’Aro 
  Sra. Rocio Aranda. 
  Sector Parc d’Aro 
  Sra. Gemma Gou 
  Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 
Associació Comerciants i Botigueres Av. Cavall Bernatç 
Sr. Rene Mata 
Gremi dels Taxis 
Sra. Valerio Romero 
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1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció sobre 
l'acta de la reunió anterior, no hi ha cap comentari a fer i s'aprova l'acta del dia 29 de juny. 
El Sr. Jiménez comenta que si no hi ha inconvenient per part dels presents, es canviarà l'ordre 
del dia començant pel punt núm. 6, Obres de tardor - hivern. 
 
6.- OBRES DE TARDOR-HIVERN 
6.1 APARCAMENT PL. EUROPA.  
Pren la paraula la Sra. Montse Rovira, però demana al Sr. Jiménez que faci la introducció sobre 
aquesta part, explica que des del mateix Consell s'ha parlat en diverses ocasions de la 
necessitat de millora dels serveis del pàrquing de la Pl. Europa, per poder millorar es tenen 
tres escenaris: 
1- Recuperar la concessió 
2- Vetllar amb Saba pel compliment i per part de l'Ajuntament hi hagués una inversió de 
millora. 
3- Negociar amb Saba perquè fos la mateixa empresa que invertís a canvi d'ampliar la 
concessió. 
Es porta treballant amb aquest tema des d'abans de la pandèmia i els tres escenaris descrits 
es decideix que el primer per cost en inviable per part de l'Ajuntament, les negociacions se 
centren en el segon i el tercer punt, es calcula una inversió de millora aproximada 
d'1.800.000.€ que s'està negociant amb Saba, sembla que el punt en què es decantaria és el 
tercer de tal manera que Saba farà la inversió i a canvi s'ampliaran els anys de concessió. Si tot 
segueix el ritme, es tancaria l'acord a finals d'any amb proposta d'acabament d'obres pel mes 
de maig de tal manera que començaríem la temporada amb l'aparcament renovat. 
En les millores anirien en: l'asfalt, jardineres, instal·lació d'escocells en l'arbrat de tal manera 
que no malmenin l'asfalt, modificacions de les entrades i sortides, instal·lacions de lectors 
de teletac, zona d'aparcament de bicicletes, zona d'aparcaments de cotxes elèctrics, millores 
en les zones dels caixers, inversions en plaques solars... durant les obres també es portarà a 
terme les millores de sanejament d'aigües pel Palau d'Esports. 
El Sr. Moliné demana que dins de la plica, es faci referència al tema del personal, ja que en 
alguns moments ha mancat personal per atendre tot l'aparcament. 
El Sr. Romero, demana que s'estudiïn bé les entrades i sortides de l'aparcament, hi ha 
moments puntuals que es creen moltes cues sobretot per Cl. Juli Garreta i Av. Castell d'Aro, la 
Sra. Rovira respon que és un tema que s'ha tingut en compte. 
 
6.2 AMPLIACIÓ DE LA ZONA DELS ESTANYS 
Continua la Sra. Rovira i sobre aquesta obra ens comenta que s’amplia el parc dels Estanys i de 
tenir un únic tram al voltant del parc ara hi haurà habilitat el lateral que va en direcció al 
Mercadona, de tal manera que tindrem una “L” al voltant del parc, augmentant la superfície 
passejable en 4 hectàrees més. 
A més s’instal·la una passera per sobre el rec de la sorra que ens ajudarà a fer aquest camí 
nou i s’afegeix la construcció de dues cúpules de fusta que faran la funció de centre 
d’interpretació per fer formacions, tallers, explicacions durant les visites guiades... aquestes 

mailto:promocioeconomica@platjadaro.com


  

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                                 
Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                                                                                             Tel. 972 80 42 07                                                                 
17250  Platja d’Aro                                                                                                                                aroimpulsa@platjadaro.com 

cúpules estaran situades al costat del parc de l’skate i es començarà la instal·lació  per la 
primavera. 
Es modificaran les entrades del parc i es crearà un nou accés per la part nova. A més a més 
s'instal·larà nou mobiliari urbà, més plantes i arbrat i es renoven els cartells explicatius amb 
codis QR i amb braille, es construirà una bassa nova pels amfibis que són espècies actualment 
molt delicades i amb perill d'extinció i es crearà amb conveni amb l'UDG un parc de roques 
que ens informarà de la formació geològica de la Vall d'Aro. 
El Sr. Jiménez apunta també que es mantindrà la part expositiva d'escultures de gran format 
que hi ha en el parc. 
La Sra. Rovira informa els presents que les obres duraran uns cinc mesos, tenen un pressupost 
de 500.000 € i són finançades una part per l'ajuntament i l'altra a través de subvencions de 
promoció turística. 
 
6.3 OBRES IL·LUMINACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM 
Ja s'ha començat a informar a través d'un escrit als explotadors i propietaris del passeig 
marítim que s'inicien les obres per millorar la il·luminació. Per fer aquestes millores es 
necessitarà fer una rassa al llarg de tot el passeig per substituir el cablejat, aquesta vegada 
anirà al costat de les façanes en comptes de la sorra per tal d'evitar problemes amb els 
temporals. 
Les obres aniran per trams i comencen ja per tal que per Setmana Santa ja estiguin acabades, 
també es canviaran els fanals que estiguin malmenats. 
 
6.4 OBRES CAMÍ DE RONDA 
En el Camí de Ronda es faran dues actuacions, per un costat es canviaran totes les valises i es 
millora el cablejat i per altra banda es millora el camí i millora de la jardineria. 
La Sra. Serrat pregunta si es fan millores per accés de persones amb mobilitat reduïda, en 
l'actualitat els trams que poden accedir és molt poquet, se li contesta que les persones amb 
mobilitat reduïda podran accedir fins a la Glorieta. 
El Sr. Jiménez comenta que hi ha punts del camí de ronda que són molt complexes a l'hora 
d'adaptar-los, ja que la normativa marca uns graus d'inclinació de rampes i hi ha trams que no 
dóna per fer les rampes. 
 
6.5 AMPLIACIÓ CARRIL BICI PDA-CALONGE 
Sobre aquest punt ens informen que aquesta setmana ja estaran els últims detalls tractats 
amb carreteres i la Diputació ja ho té tot ok, a finals de mes ja es començaran l'obra, és un 
projecte conjunt entre PDA i Calonge on cada un pagarà la seva part, el pressupost per part 
nostra voltarà els 200.000 €, es creu que a finals de febrer ja estarà enllestit i la gestió i 
conservació d'aquest carril anirà a càrrec de les Vies Verdes. Per part nostra s'ha d'estudiar la 
millor opció per connectar la part sud amb la part nord del carril bici, la primera proposta és 
recuperar el carril bici de l'Av. 11 de setembre fins al Palau serà un punt clau, ja que farà de 
punt de recepció i a partir d'aquí quin serà el millor itinerari i el més fàcil per arribar fins a 
connectar amb aquest nou tram, el més senzill seria fer pel carrer Puig S'Agoita, però hi ha 
molt de desnivell i no seria fàcil per tant, s'estan estudiant altres propostes més fàcils. 
 
6.6 VORERES I ASFALT 
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Explica que han  doblat l’esforç tant a l’asfalt com a les rajoles, s’ha contractat un paleta que 
només arregla les rajoles, al principi tenia més feina, però a mesura que ha anat arreglant es 
va posant al dia i ara les noves ordres que van arribant les pot fer un una setmana 
aproximadament. 
El Sr. Jiménez comenta  que aquest sistema ha servit perquè els petits desperfectes que es 
detecten hi ha capacitat i rapidesa per arreglar-les. 
La Sra. Aranda demana si hi ha alguna actuació prevista per reparar l'asfalt del Masnou, ja li va 
passar un vídeo perquè veies l'estat de la carretera. 
El Sr. Jiménez comenta que l'arranjament en aquesta zona és més complicat, és una 
urbanització que no està recepcionada, però així i tot fan actuacions de necessitat i seguretat. 
El Sr. Giraut explica que encara que la urbanització no estigués recepcionada la via principal 
s'intentava que estigués el mínim arreglat, explica que ara des d'on hi havia al restaurant i 
direcció a Santa Cristina hi ha uns esborranys patents que si sembla bé es podrien posar dins 
de la campanya d'asfalt. 
Responen que ja està inclòs a la campanya d'asfalt i que una part va encaminada al Mas Nou 
per actuar de forma preventiva. 
Per últim comentar les obres de l’Av. S’Agaró que ja s’han començat a treballar i que han 
passat calendari amb fasses i tancament  a tots els veïns i explotadors,  comencen ara i durarà  
fins a començament de la temporada d’estiu, explica que hi haurà aturades per les diferents 
èpoques que necessitarem tenir el carrer obert com pot ser Carnaval,  Setmana Santa...  
El Sr. Canadell pregunta com quedarà l’Av. S’Agaró quan acabin les obres. 
Comenten que mentre durin les obres paral·lelament es faran reunions de treball per definir 
com serà l’Av. S’Agaró, en aquestes taules es tindran en compte les opinions dels veïns i 
explotadors. 
També i per finalitzar amb el tema de les obres la Sra. Rovira explica que a Castell d'Aro en el 
carril bici s'està arreglant el tram on connecta la via amb la zona de les naus fent aquest tram 
més amable. 
El Sr. Arau pregunta sobre la zona d'aparcament si afecta la concessió de la zona del Port, el 
Sr. Jiménez li explica que són dues concessions diferents la de Port és la zona blava, però que 
acaba aquest any i amb la renovació ja entra modificar l'entrada de l'aparcament perquè sigui 
accessible arribar al Port. 
També demana que a les obres del Passeig Marítim siguin clars i informin els empresaris sobre 
com aniran les obres, al respecte se li respon que a principis d'any tindran més informació i 
que pensaven passar informació quan ho estigués el projecte més definit. 
La Sra. Guirado demana que s'ha parlat dels trams de canalització i del futur de l'av. S'Agaró, 
però no s'ha aclarit com quedarà l'avinguda un cop acabades les obres i fins que es defineixi el 
nou estat. Creu que és un tema important per tenir en compte de cara a l'estiu que ve. 
El Sr. Jiménez tornar a dir que qualsevol actuació que es porti estarà parlada en aquestes 
taules de treball, que serà un procés participatiu. 
El Sr. Moliné pregunta per la zona de l'Av. Cavall Bernat, ja que va amb relació a l'Av. S'Agaró, 
se li respon que es tractarà igual que l'Av. S'Agaró, explica que ha tingut una reunió amb 
l'associació de l'Av. Cavall Bernat i han vist que en qüestió de mobilitat han millorat vers l'any 
passat i que fan una valoració positiva de mantenir la zona de blava d'aparcament. 
El Sr. Giraut és del parer que no s'ha de tenir tant en compte l'opinió del visitant a l'hora de 
decidir sobre l'av. S'Agaró, aquesta visió va desorientar el tancament que va ser en perjudici 
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per la majoria de l'activitat econòmica tant de l'Av. S'Agaró i a les zones properes com les 
galeries, a més de dificultar el trànsit a la zona més residencial, vol rectificar la seva aportació 
d'una sola direcció i creu que és necessari mantenir les dues direccions. 
 
El Sr. Matas explica que va ser proposta dels comerciants mantenir la zona blava i la necessitat 
de tenir trànsit i ho valoren positivament, el sorprèn positivament que hi hagi comerç que no 
vulgui la conversió de l'espai en vianants. 
 
El Sr. Canadell opina que les decisions s'han de prendre després de les experiències. 
 
Es debat entre els presents el futur de l'Av. S'Agaró, i la Sra. Rovira apunta que s'ha d'anar més 
lluny i no només pensar a uns anys vista, aquest s'ha de convertir en un espai que no 
esdevingui caduc en un futur pròxim i que avui ja s'està parlant de com han d'esdevenir en el 
2030 amb temes de sostenibilitat les ciutats i municipis, és a dir que hi ha molt a pensar en 
aquest tema. 
 
La Sra. Gemma Gou demana la paraula, ja va comentar en una altra reunió que des de trànsit 
els diumenges tanquen les sortides de la variant de Platja d'Aro, es va dir que havia estat un 
moment puntual, però ha vist que s'ha continuat fent, això perjudica molt a la zona del Parc 
D'Aro perquè per arribar s'ha de sortir per Platja d'Aro nord o per S'Agaró. 
 
El Sr. Jiménez li contesta que van fer la consulta i és un tema dels Mossos que ja van fer la 
reclamació, es tornarà a demanar. 
 
El Sr. Giraut posa a sobre la taula un element nou sobre el tema de la conversió de vianants de 
l'Av. S'Agaró, si el motiu de la conversió és per un tema de socialització, ja que es convertiria 
en una rambla o zona central creu que un bon lloc per aquest seria l'Av. Doctor Fleming. 
Per altra banda l'ampliació de les voreres i paviment únic no ho veu factible perquè seria 
contraproduent el tema del trànsit rodat amb les terrasses dels bars. 
 
El Sr. Jiménez creu que aquest no és el moment de fer reflexions i debat sobre el futur de l'Av. 
S'Agaró, explica que ja hi haurà un espai per parlat d'aquest tema a les taules de treball. 
 
La Sra. Guisado només vol afegir al tema que es tingui en compte la part estètica i proposa a la 
zona dels Estanys una part com el parc de caminar descalços que hi ha a Arbúcies, creu que és 
una idea bona per aquesta zona. 
 
2.- PROMOCIÓ ECONÒMICA 
2.1 VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS D’ESTIU, MARKET, FIRA ROCK & WINE I MERCAT DE 
PRODUCTORS LOCALS 
Pren la paraula el Sr. Barceló i fa un resum de les activitats. 
Valoració Market S'Agaró La Industrial:  
- dates: del 4 al 8 d'agost (es va canviar el dia 4 d'agost pel dilluns dia 9 per motius 
meteorològics). 
- unes 30 paradetes 
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- any de més vendes tant en botigues moda, complements com en la restauració. 
- no s'ha comunicat ni a l'organització ni a promoció econòmica, alguna queixa per part dels 
veïns 
 
Valoració Mercat de Productors Km0 
- Proposta realitzada al mes de juny per part dels productors del municipi (inicis juny) 
- Dies: del 13/07 a 04/09. Dissabtes de 17 a 21 h. 
- Lloc: Plaça dels Estanys 
- Des de l'ajuntament se'ls va demanar que fos un petit mercat amb productes de proximitat i 
que contactessin amb altres productors de la zona.  
- Es va comunicar a tots els productors del municipi (els vins de Castell d'Aro i Badosa que 
finalment no van poder). 
- Altres productors propers com Aigua de Salenys, i productes d'anxoves estaven interessats, 
però per manca de temps/disponibilitat no van poder. 
- En primer terme se celebrava els dimarts, però després van demanar a l'ajuntament de fer el 
mercat millor els dissabtes. 
Aquest canvi va fer que al cap d'uns dies altres parades que venien els hi anés una mica 
malament. 
Parades: 
Les Eroles, Fruites i Verdures Masferrer, Formatges Mas Borni (Llagostera), Galetes Graupera 
(La Bisbal), Mel Mas Entreserres (Fitó). 
 
Valoració Fira Rock and Wine 
3a edició de la Fira Rock & Wine 
Dates: 30, 31 i 1 d'agost 
9 estands més dos de menjar, va haver-hi una setantena de referències de vi. 
La Valoració d'aquesta tercera edició ha estat fluixa, ja que el temps va ser molt variable amb 
pluja i vent que van impedir que l'activitat es desenvolupés correctament. 
 
2.2 ANÀLISIS DADES D’ESTIU: VIANANTS, APARCAMENT SABA, RESIDUS CONSUMS 
ENERGÈTICS I LECTORS DE MATRÍCULES. 
Explica que ja s'ha enviat l'informe anteriorment per mail i farà una lectura molt ràpida, si 
alguna persona té algun dubte, en parlarem. 
Respecte a les càmeres de lectors de matrícules, hi ha un augment del 15,51% entre el 2020 i 
el 2021. 
Aparcament de la Pl. Europa Saba, augmenta en total del 49,5% respecte als tiquets de 
pagament, entre el 2020 i 2021 i sobre els tiquets dels residents, augmentem un 8,79 en vers 
l'any 2020. 
Sobre els residus, augmenta un 11.1% respecte al 2019 i un 12,76% del 2020, aquest augment 
esdevé d'un augment de consum sobretot a l'hostaleria que també s'ha notat en la recollida 
selectiva. 
En consum d'aigua l'augment no és molt notable, incrementem un 3,1% respecte al 2020. 
I per últim a les dades dels comptadors de vianants, hi ha un increment total del 93,7% a tenir 
en compte que l'estiu del 2020 vam estar en confinament gairebé fins al mes de juliol. 
Després hi ha el desglossament per zones. 
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El Sr. Matas demana que es posin comptadors de vianants a l'av. Cavall Bernat també, se li 
contesta que està pressupostat i que es posaran de cara al 2022 igual que a l'Av. Cavall 
Bernat. 
 
El Sr. Jimenez voldria remarcar amb que tots i que hem tingut un augment quantitatiu no està 
tant clar que sigui qualitatiu, sobre tot s’ha tingut molt client de proximitat que han fet poca 
despesa ja que el client Europeu es va enrederir i no va venir fins gaire bé la tercera setmana 
de juliol. 
 
El Sr. Matas està d'acord, més gent però menys despesa. 
 
El Sr. Moliné vol apuntar que han sortit algunes declaracions en els diaris que venien sobretot 
de l'Associació Costa Brava Centre que no sap d'on han sortit els números, ja que deien que el 
mes d'agost gaire bé fregaven el 100% d'ocupació i això no era veritat almenys a la nostra 
zona, potser Begur, Calella o Tamariu si però a la nostra zona no. 
Es podria valorar ara un cop passada la temporada si cal fer alguna declaració aclarint les 
dades per part nostra. 
 
La Sra. Guirado pregunta com és que el mes de juny i juliol del 2019 no hi ha dades de 
comptadors i que observa que a la zona de Galeries és on hi ha menys increment. 
Se li explica que els comptadors van entrar en funcionament a partir de l'agost del 2019 i que 
s'ha fet una anàlisi més completa amb el temps de la diferència entre Gal. I Av. S'Agaró i la 
relació de diferència del 96, 97% és una constant que es manté. 
 
2.3 Informació de la campanya prevista per la tardor. 
S'informa els presents que ja es va fer una taula de treball amb les associacions per comentar 
el tema de la tardor. 
Es concreten pels dies 30 i 31 d'octubre animació musical itinerant pel carrer i instal·lació de 
photocalls a diferents punts. 
Llançament del Market place per la setmana del Black Friday. 
La Sra. Serrat demana si a S'Agaró es portarà alguna acció de tardor i se li contesta que es 
posarà un dels photocalls, però no està previst portar cap grup d'ambientació de carrers, es 
creu que en moments de baixa afluència es propicia dinamitzar la zona on hi ha concentració 
de comerços. 
 
La Sra. Guirado pregunta si es farà la proposta del Tió, es comenta que s'està treballant en el 
tema, però que encara no està tancada, estem pendent de si ens poden rebaixar el 
pressupost, s'explica que aquesta proposta consistia en el sorteig d'unes reproduccions del Tió 
de Platja d'Aro, es farien amb les compres del mes de novembre i es lliurarien a les famílies el 
27 de novembre dia de l'encesa de llums, s'està treballant també a la gestió de com seria el 
sorteig i si els mateixos podrien optar al sorteig de la campanya de Nadal. 
La proposta agrada a la resta dels presents i es continuarà treballant. 
 
3.- ESTUDI DE VIABILITATS DELS APEU A PLATJA D'ARO 
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S'explica que des de l'Ajuntament s'ha demanat a la Generalitat una subvenció per fer un 
estudi de viabilitat per implementar un APEU a Platja d'Aro, l'empresa ja hi està treballant fent 
el cens i estudiant la proposta. 
 
La Sra. Guisado pregunta si la proposta avança, es podrà demanar alguna subvenció més, de 
moment se li contesta que aquesta subvenció és per l'estudi ja es veurà si surten noves 
subvencions més endavant 
 
4.- COMUNICACIÓ 
4.1 VALORACIÓ CAMPANYES D’ESTIU 
El Sr. Gay comenta que les campanyes d'estiu han tingut molt bona acollida, ha estat una 
campanya molt digital així i tot encara es necessita suport en paper. 
Presenta les estadístiques de les xarxes i explica que si algú les vol, els hi farà arribar. 
El Sr. Molinés pregunta si s'ha fet difusió de la festa de la cervesa al sud de França, se li 
comenta que no, però per una raó, aquesta festa de la cervesa que serà la 33 edició no serà 
normal sinó que haurà de tenir els protocols covid que marca salut, un d'aquests és el control 
d'aforament que se centra en 850 persones, per tant creu que no és adient fer molta 
campanya perquè després la gent no pugui entrar. 
 
5.- TURISME 
5.1 DADES ESTIU 
La Sra. Xufré explica que de moment la taxa turística tal com es va acordar ha anat destinada 
íntegrament a la promoció turística i als diferents mercats acordats. 
Respecte a les dades informatives, explica que en el punt informatiu situat a l'Av. Principal a 
servit sobretot per vendre entrades per les activitats de pagament i informació d'aquestes. 
Per nacionalitats la que més ha demanat ha estat la catalana, seguida de la francesa, 
espanyola, anglesa, alemanya, holandesa... 
I referent a les sol·licituds han estat majoritàriament la gestió de vendes, seguida de 
l'animació i festes, atenció ciutadana, visites municipis, comerços... 
 
Explica que falten les enquestes que fa l'UDG, aquest és el tercer any que la fan, són 800 
enquestes, es creu que amb aquesta mostra ja es té una representació, són 30 preguntes 
sobre mitjà de transport, si pernocta al municipi, experiència prèvia, sobre tancament av. 
S'Agaró… 
 
El Sr. Carlus Gay apunta que si es creuen les dades, els resultats coincideixen. 
 
El Sr. Canadell comenta que en totes les dades que tenim ens han de servir per definir el 
target de client que tenim i el perfil de visitant. 
 
5.2 CALENDARI ESTUDI METCADOTÈCNIA, TAULES DE TREBALL I OBRES AVINGUDES 
Ja s’ha tractat en el punt d’obres. 
 
5.3 CAMPANYES 
5.3.1 FESTA DE LA CERVESA 
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Explica que al final se celebrarà la 33a. Edició de la festa de la cervesa, no serà una festa 
normal sinó que haurà de seguir els protocols covid, estarà perimetrada hi haurà una entrada i 
una sortida en control d'aforament, només podran accedir a dins del recinte 850 persones 
estaríem a la meitat del que s'havia comptabilitzat en un moment de màxima afluència el 
2019, Les dates seran del 8 al 12 d'octubre i l'horari de 12:30 a 01.00 h 
hi haurà 6 establiments participants i per motius diversos aquest any no hi haurà la cervesa 
artesana. 
Tampoc hi haurà música i ball, però sí que estarà amenitzat per la Disco Mòbil. 
 
5.3.2 CAMPANYA DE NADAL 
En aquest cas, sí que ja s'ha recuperat la promoció a la zona del Sud de França, es manté la 
campanya d'imatge i publicitària de l'any passat. 
El 27 de novembre encesa de llums 
Del 3 al 8 de desembre hi haurà la Fira Playmobil. 
Es comenta la proposta de PP'S que torna a apostar per portar la Pista de Gel, els van 
demanar de valorar aquesta opció, ja que si no hi havia algun motor que tirés a ells no els 
valia la pena tenir obert el parc d'atraccions, es valora i s'està a favor de tenir la pista de gel, 
però tothom està d'acord en millorar la imatge i tenir alguna acció més que dinamitzi la zona i 
no deixar només la pista de gel. 
 
Per últim la Sra. Xufré explica que s'ha fet la primera sortida a Fires després de la pandèmia, 
han anat a Expovacaciones a Bilbao, han anat de la mà del Patronat de Turisme juntament 
amb Castelló d'Empúries. 
Explica que aquest any s'ha portat a terme la 34a. Trobada de Catalunya de Puntaires que 
havia de ser l'any passat, però es va haver de posposar i que la següent serà a Piera. En 
aquesta edició s'ha fet una exposició de diferents elements en puntes i ha estat una sorpresa 
del que es pot fer, han passat per l'exposició 400 persones. 
 
El Sr. Moliné demana per la competició dels Balls de Saló, per la seva banda voldria aportar 
que va estar molt bé perquè va  portar gent als hotels en un moment molt baix i que els va 
donar un aire nou.   
 
3.- Assumptes sobrevinguts 
S’explica que ha arribat una proposta per portar una Fira gastronòmica durant el mes de maig, 
es comenta que serà una fira tancada amb tastos i showcookings de cuiners de renom. 
S’acorda que es demanarà si hi ha més productors que no pas restaurants i si podran 
participar els restaurants del municipi, també es proposa que en comptes de fer-la a Platja 
d’Aro es podria portar a s’Agaró, ja que l’oferta de restauració en aquesta zona està a l’alça. 
 
4.-Torn obert de paraules. 
La Sra. Guisado explica que des de la seva associació han fet una recollida de roba nova per 
nens, adults i roba de la llar pels damnificats del volcà de la Palma, que es van posar en 
contacte amb ells per saber que necessitaven i els van demanar aquests productes, van fer 
una recollida i van acordar com s'havia d'enviar, des de La Palma els van dir que a través de 
correus, però quan va ser el moment no ha estat possible, al final ho han enviat per vaixell, 
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però ho ha hagut de pagar l'Associació, demana si l'ajuntament es pot fer càrrec d'aquests 
ports. 
 
El Sr. Jiménez li contesta que des de serveis socials estan fent les gestions de suport i ajuda i 
que es porta des d'allà que haurien de parlar amb la regidora Pilar Ferrero. 
 
La Sra. Serrat demana de fer alguna activitat a s'Agaró. 
 
Tant el Sr. Arau com el Sr. Moliné demanen que les reunions siguin més curtes, hi ha hagut 
molts punts a tractar. Millor fer reunions més periòdiques i que siguin més curtes. 
 
El Sr. Matas vol manifestar que la neteja hauria de millorar potser seria necessari posar algun 
supervisor. 
 
La Sra. Gou insisteix amb el tema dels diumenges i la variant, el Sr. Jiménez es compromet a 
tornar-ho a parlar amb la policia i si no faran un acord de junta dirigit a l'interior. És conscient 
que hi ha hagut un descens de visites en diumenge. 
 
Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 12:25 h. De la qual com a secretaria estenc 
la següent acta. 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
 
 
 
 
Platja d’Aro, 24 de novembre de 2020. 
 

LAURA RIBA 
MONTESINOS - 
DNI 35115484G 
(AUT)

Firmado digitalmente 
por LAURA RIBA 
MONTESINOS - DNI 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 
Exp. GENE 2021008701 (X2021008862) 
 

Dia: Dimecres 22 de novembre de 2021 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 
Assistents Ajuntament:      Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
 Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

     Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  

     Sra. Montse Rovira. Regidora Àrea d’Urbanisme. 

     Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                            Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

  

                                 
Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sr. Manel Canadell 
Associació d’Hotelers 
Sr. Lluis Moliné 
Associació d’Empreses sector Nàutic 
Sr. Rafel Arau 
Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 
Sector Golf 
Sra. Rocio Aranda 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 
Associació Botiguers del Cavall Bernat 
Sr. Rene Matas 
 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció 
sobre l’acta de la reunió anterior, no hi ha cap comentari a fer i s’aprova l’acta del dia 5 
d’octubre del 2021. 
 
2.- Informació Campanya de Nadal. 
Pren la paraula el Sr. Joan Barceló  i explica que per part de Promoció Econòmica està en 
marxa la campanya del Gran Sorteig de Nadal, enguany en el funcionament hi haurà 
vigents les dues accions, per un costat estarà les butlletes i per l’altre qui ho vulgui usar es 
podrà participar a través de l’APP Targeta Aro Impulsa. 
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La Sra. Jenny Xufré ens explica l’agenda prevista per aquests dies, començarà el dia 27 de 
novembre amb l’encesa de llums, com activitat hi haurà el Xalarí i la Xalarina. 
Del dia 4 al 8 de desembre hi haurà la fira del Playmobil 
Del dia 3 al 9 de gener hi haurà la Pista de gel. 
Per part de Turisme també s’organitza la gimcana d’aparadors. 
També aquest any es recupera el Pessebre Vivent a Castell d’Aro, el Mar dels Nens  i la rua 
de Reis amb recepció dels Reis tant a Platja d’Aro com a Castell d’Aro. 
S’explica que a partir del 24 de desembre es canviaran els Tions tant de Platja d’Aro com el 
de S’Agaró i es posaran les Bústies Reials. 
S’explica que s’aprofitarà aquest Nadal per fer gravacions que serviran per fer l’espot de 
Nadal de l’any que ve. 
 
3.- Informació Subvencions 2022 
El Sr. Barceló explica que en el Ple de novembre es farà l’aprovació inicial de les 
subvencions del 2022, explica que es mantenen totes excepte la del Covid. 
3.1 Millora del Comerç 2022 
Hi ha tres línies: 
1.- Programa d’acompanyament empresarial i diagnosis comercial 
2.- Millora en la incorporació de les noves tecnologies 
3.- Millora de l’embelliment de l’establiment 
Subvenció del 50% del justificat amb un topall màxim de 500 € per empresa. 
3.2 Foment de l’Emprenedoria 
Ajuda a les persones físiques que inicien una nova activitat empresarial i es donin d'alta en 
el règim d'autònoms 
Se subvencionarà un import únic de 500 € per persona. 
A més a més d'aquest import s'hi podrà sumar si escau les despeses de lloguer i / o 
domiciliació en un local industrial, comercial o oficina ubicada en el municipi amb un 
màxim del 50% de l'import i un topall de 250 € al mes durant els sis primers mesos- 
Així mateix les persones que pel tipus d'activitat laboral es vulguin establir a l'espai 
coworking podran obtenir la gratuïtat d'un mòdul pels 6 primers mesos. 
La quantitat total de la subvenció no excedirà dels 2000 € 
3.3.- Foment per l’ocupació 
Hi ha dues línies: 
Línia 1: Empreses amb seu social o centre de treball al municipi que contractin per un 
període mínim de 6 mesos a persones en situació d'atur i inscrites a borsa de treball. 
Quantitat: 600 euros mensuals per empresa 
Línia 2: Empreses participants en el programa Platja d'Aro professionals 2022 basat en el 
sector d'hostaleria d'acord amb ajudant de cuina per la restauració 
Quantitat: 800 euros per empresa en jornada completa. 
3.4 Subvencions Turisme 
Segell de turisme Safe Tourisme, bars i restaurant han demanat, però a les bases no consta 
aquest tipus d'activitat i han quedat exclosos. 
Es farà una subvenció en el marc de la quota de turisme familiar i també d'accessibilitat. 
Deixar de treballar amb el segell de Safe Tourime no implica deixar de ser segurs sinó que 
es dedicaran els esforços a altres segells. 
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El Sr. Moliné pregunta per les ajudes a les empreses que vulguin posar plaques solars, 
alguns ajuntaments redueixen l'Ibi o donen subvencions, pregunta quina política se seguirà 
o quines ajudes oferiran 
Se li respon que es faran unes reduccions en l'Ibi i que en el marc de les comunitats de 
propietaris de cada rebut d'Ibi de cada propietari se li descomptarà la part proporcional 
segons els coeficients que li pertoqui, amb un topall de 300 € durant 3 anys. 
Establiments i empreses tindran un descompte de 1200 € en dos anys. 
 
El Sr. Moliné creu que és una mica just, comenta que en el seu establiment haurà de fer 
una inversió entre 50000 i 60000 euros que li facin una bonificació de 1200 euros en dos 
anys troba que és poca quantitat, i més si es compara amb un particular que tindrà una 
inversió més baixa i es bonificaran 300 euros durant 3 anys. 
 
El Sr. Jiménez li comenta que es mirarà com avança, ja que desconeixen com pot afectar, 
els imports els han tret del que va fer l'ajuntament de Lloret fa dos anys i que ho 
mantenen. 
 
El Sr. Moliné sol·licita que l’ajuda  el mínim fos del 10% de la inversió. 
 
4.- Assumptes sobrevinguts 
La Sra. Rovira explica que ja s'està redactant el projecte de les galeries i que s'estan seguint 
els tràmits pertinents, explica que és un projecte consensuat i s'ha parlat amb totes les 
parts implicades. 
Els objectius d'aquest projecte és recuperar les reivindicacions històriques que s'han anat 
fent al llarg del temps, com fer accessible l'entrada de les galeries per Av. Castell d'Aro, 
ampliar la parada de taxis i la situació del pas de vianants de l'av. Castell d'Aro, tots aquests 
ímputs s'han tingut en compte i se'ls ha donat una solució. Al pas de vianants en comptes 
de ser recta de vorera a vorera es farà en diagonal de tal manera quan travessis el carrer 
aniràs a parar a les galeries. 
A on hi ha la parada de taxis es traurà una rajola vermella de tal manera que tinguin més 
espai. 
Maurici comenta amb aquestes modificacions, s'intenta que la vorera del Cliper continuï 
sent ampla fins a les galeries, ja que actualment és molt estreta, això implica que alguns 
establiments comercials que ara posaven expositors al carrer no els podran posar, la 
finalitat és que les galeries millorin en ordre, seguretat i accessibilitat. 
 
El Sr. Matas comenta que modifiquen el pas de vianants perjudicaran el sector de l'Av. 
Cavall Bernat s'hauria de mantenir el pas del semàfor. 
Se li explica que el pas dels semàfors es manté es modifica el següent i no es canvia l'alçada 
sinó que es pintarà en diagonal. 
El Sr. Jiménez explica que els espais que hi ha van lligats amb la mobilitat i els giratoris, no 
es pot fer un giratori més petit per la quantitat de volum de trànsit. 
La Sra. Rovira explica que amb els objectius d'ODS que estan marcats pel 2030 la idea és 
eliminar el màxim de trànsit possible. 
El Sr. Matas explica que ells a diferència de la majoria que vol la conversió en zona de 
vianants però si de la reducció de trànsit. 
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El Sr., Arau no està d'acord amb l'afirmació del Sr. Matas segons la majoria vol la conversió 
en zona de vianants. 
El Sr. Canadell demana que no s'obviïn a les persones que venen per Av. Castell d'Aro des 
de l'aparcament de la Masia Bas, aquesta zona s'està convertint en entrada al centre 
comercial i cada vegada és més transitable, a parer seu seria millor desplaçar el semàfor 
que mantenir-lo en el mateix lloc. 
En altres ocasions ja ho ha demanat i torna de reclamar-ho que calen elements perquè els 
cotxes no corrin tant en aquesta zona, ara n'han posat un però és massa petit i els cotxes 
no disminueixen la velocitat. 
El Sr. Jiménez proposa afegir un altre element reductiu a l'altura del carrer Vicenç Bou. 
El Sr. Canadell comenta que un altre tema a parlar i debatre seria el tema del mercat, es 
pregunta si fa falta tenir aquest mercat en la que es ven de tot, seria important parlar-ne. 
El Sr. Jiménez comenta que ja ho han mirat i fins que no acabi la concessió dels paradistes 
no es pot fer res, aquesta acaba el 2025. 
Pregunten la possibilitat de canviar-lo d'ubicació, es contesta que per les dimensions que té 
és complicat de canviar la ubicació. 
El Sr. Arau treu un tema sobre el problema de mobilitat dels vianants que hi ha actualment 
al municipi, els establiments comercials ocupen tota la vorera amb taules i jardineres que 
fa difícil el seu pas, no és un problema puntual sinó que es manifesta sempre, a parer seu 
s'hauria de fer aplicar la normativa i si no la compleixen, passar a un nivell superior, si cal 
sanció o tancar la terrassa. 
 
El Sr. Barceló explica que s'ha passat una temporada on l'àrea d'activitats mancava 
personal tant administratiu com d'inspecció, en poc temps s'han contractat un parell 
d'inspectors més i també s'ha estabilitzat el personal administratiu pel qual se suposa que 
s'ha d'anar a millor, el Sr. Jiménez aporta que aquests no és un problema de fàcil solució, 
alguns establiments prefereixen pagar les sancions i seguir ocupant la vorera i si per part de 
l'ajuntament es posen més ferms i tanquen la terrassa o local es troben que aquests 
recorren als diferents estaments i fins que no hi ha una sentència estan un any i mig que no 
es pot fer res... creu que és millor anar dialogant i parlant amb ells per arribar a un 
consens. 
Segons els presents no és bo que hi hagi una normativa i no es faci complir perquè crea 
impunitat. 
 
El Sr. Canadell apunta que falta més vigilància de nit, amb la reobertura de l'oci nocturn hi 
ha força inseguretat de nit. 
 
5.-Torn obert de paraules. 
Sense més preguntes i comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 
10:42 h 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
 
Platja d’Aro, 22 de novembre de 2021. 
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