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

 
 

Dia: Divendres 11 de gener de 2019 

Hora: 10.00 h. 

Lloc: Sala de Juntes Ajuntament 
 

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

                                            Sra. Imma Gelabert. Regidor de Turisme 

                                            Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme 

                 Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 
 
                                             

 

Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 

Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro 
Sr. Manel Canadell 
 

Associació d’Hotelers 
Sr. Lluis Moliné 
 

S’Agaró Sant Pol Es Mou Associació d’Empresaris 
Sra. Imma Masó 
 

Ass. d’Hoteleria, Restauració i Oci 
Sr. Jordi Díaz  

Sr. Jordi Albertí 
 

Ass. d’empreses del sector nàutic al port 
Rafel Arau 
 

Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 

Sector Parc D’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 

Gremi Taxis 
Sr. Valerio Romero 
 
 

Altres empresaris 
Sra. Montse Closas 

Sra. Gemma Guisado 

Sr. Vito Garcia 

Sr. Heriberto Limonchi 

Sra. Sol Calderón 

Sr. Carles Torrent 

Sr. Josep Mª Tura 
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1. APROVACIÓ ACTA DE 14 DE DESEMBRE DE 2018      

S’inicia la sessió aprovant l’acta anterior de 14 de desembre sense cap comentari al respecte. 

 
2. RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES A LA REUNIÓ ANTERIOR 

 

El Sr. Jiménez comença dient que es va fer arribar per mail la informació en relació a l’esborrany de la 

plataforma Eixos (Platja In) i les dades de comptadors de vianants. Pel que fa a la informació de la 

taxa turística en parlarem avui. Continua dient que ara tenim forces dades fet que ens permet poder 

analitzar-les per saber on estem i haurem de buscar un espai de treball per poder examinar-les entre 

tots.  

El Sr. Moliné comenta que és interessant llegir bé les dades que rebem per diversos àmbits i poder 

utilitzar-les.  

La Sra. Gelabert pren la paraula i explica que dins del pressupost està previst un estudi per veure com 

s’analitzen i es poden utilitzar les diverses dades recollides. Continua fent referència a temes 

pendents com el de l’assistència a fires de turisme per part de l’Ajuntament. Recorda que és un tema 

que havia comentat la Sra. Aranda, donat proposava valorar-ho conjuntament per no coincidir en les 

fires que ells com empresa assisteixen i així sumar esforços. Explica la regidora que fa anys que el 

tema de les fires ha anat canviant i ja no s’assisteix de la mateixa manera. Hi ha alguns sectors com el 

del càmping que sí que a la gent li agrada visitar les fires i tenir una relació més directe amb 

l’empresa i tenir informació de la destinació en si, però en altres sectors no hi ha tanta presència de 

visitants. Cita algunes de les fires que s’ha assistit durant el 2018 i les que es plantegen per aquest 

any, per exemple, Berlín, Brussel·les, País Basc, Barcelona (Bebés y Mamas), algun workshop específic 

que realment tenen més retorn. Recorda que a les fires de turisme s’assisteix sota el paraigües de 

l’Agència Catalana de Turisme o el Patronat de Girona Costa Brava.  

També fa esment d’altres accions puntuals realitzades com presstrips o influencers amb el Patronat 

de Turisme o el Consell Comarcal del Baix Empordà. Concreta una visita d’una influencer que viatjava 

amb cadira de rodes i que va quedar molt contenta de la destinació i va acabar fent un reportatge 

molt interessant de la població. Afegeix que pel tema de fires, si es té alguna proposta concreta es 

pot estudiar.  
 

El Sr. Moliné, comenta que estaria bé que des de l’ajuntament es preguntés als allotjaments per 

saber a quines fires de turisme creuen que són interessants per anar i que seria una orientació més 

exacte. La Sra. Gelabert contesta que hi està d’acord i que de fet el marc del Consell Local ja està 

pensat per poder decidir entre tots les línies cap a les que es vol anar plegats.  

La Sra. Aranda afegeix que hi ha una fira de Golf molt interessant a França i que podria ser 

interessant perquè de fet els golfistes quan venen, surten molt  de restauració i de compres. I la Sra. 

Closas fa l’incís que potser estaria bé obrir nous mercats i estudiar altres possibilitats.  
 

La Sra. Gelabert contesta que de fet amb el Patronat ara per ara es treballa molt amb el mercat 

americà enfocat sobretot als sector creuers. Dins del pack del creuarista, s’han obert noves opcions 

com afegir temes de Mindfullness, cultura, alimentació saludable i acabar la visita amb shopping. 

Però s’ha de tenir present que el handicap és el poc temps que tenen per estar al municipi. Una altra 

proposta és la visita de vaixells-iots de grans dimensions d’unes cent persones de capacitat i que 

realment tenen un alt poder adquisitiu. També es treballa per poder oferir el pack a la tripulació dels 

vaixells. 
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El Sr. Moliné comenta que es podria oferir una visita sobre les pel·lícules americanes que es van 

filmar als anys 50 i 60 al municipi donat als americans els hi sol agradar molt aquest tema. I el Sr. 

Arau també comenta que al port molt sovint hi ha vaixells que podrien potenciar-se. 
 

Aprofita per comentar el tema del pas del passeig marítim cap al port i se li contesta que s’està 

treballant des de fa temps i de fet existeix una partida d’inversió per rehabilitar i fer-lo accessible. 

Sobre la primavera es mirarà de que hi hagi una passera de fusta per poder passar més còmodament 

cap a la zona del port. La resta de rehabilitació s’ha d’esperar, perquè com hem dit altres vegades és 

competència de costes i no del municipi. El Sr. Arau ho compara amb Sant Antoni de Calonge, però ja 

se li contesta que a Sant Antoni tenen competència municipal i per tant, és diferent.   

Es recorda que al mes d’octubre es va fer una visita des de l’Ajuntament al Ministeri de Costes a 

Madrid i sembla que es va desencallar el tema i que el projecte es podrà redactar sobre gener-febrer, 

treure pliques i posteriorment procedir a la redacció del projecte i execució. Però són tràmits llargs i 

aproximadament anem a uns dos anys vista. De moment la solució temporal és la passera de fusta. 
 

La Sra. Gelabert segueix pels temes pendents parlant de la taxa turística del 2017. Explica que el 1er. 

trimestre es a recaptar 90.057 euros, el 2on i 3er trimestre 135.574,03 euros i que el 4rt trimestre del 

2017 i el 1er del 2018, és de 150.039,91 euros. Pel que fa al 2on, 3er i 4rt trimestre de 2018 no els 

han liquidat a data d’avui. Comenta també que des de l’ajuntament no se sap exactament què 

recapta cada establiment o que abans es feia la liquidació cada tres mesos, però de fa un temps és 

cada sis. En darrer lloc, per aquest 2019 hem previst uns 160.000 euros. Fa referència a la justificació 

que s’ha de fer i que té uns paràmetres molt delimitats per la Generalitat. Haurem de decidir cap a 

on destinar aquest diners. 
 

El Sr. Moliné comenta que podria ser cap a la fidelització dels clients, i la Sra. Gelabert indica que 

potser també invertir en turisme accessible. Fa referència a una formació molt interessant que es va 

fer amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i que algun membre del consell hi va assistir i que és 

un aspecte a treballar donat aquestes persones viatgen acompanyades i viatgen molt. Diu que hi ha 

una partida concreta per estudiar l’adaptació del municipi per treballar el turisme accessible i que de 

fet, sovint amb poques accions es pot aconseguir un gran retorn. Es podria fer una guia 

d’establiments adaptats, etc. 

El Sr. Jiménez apunta que es podria fer una reunió concreta per parlar de la taxa turística i cap on 

destinem els diners.  

 
3. VALORACIÓ DE LA CAMPANYA DE NADAL 2018-2019 
El Sr. Jiménez comenta que les dades que tenim fins ara des dels diversos àmbits i accions 

realitzades, és que la campanya ha anat molt bé. Tant el Pessebre Vivent, Mar dels Nens, Cavalcada, 

etc, hi ha hagut una assistència notable. S’ha recuperat el fil musical, s’ha fet una pista de gel i el 

túnel de llum i so. Tot això ha sumat i ha dinamitzat tot el sector comercial, per exemple, pel que fa al 

sorteig es van recollir unes 30.000 butlletes de participants, unes cinc mil més que en l’anterior 

edició. Pel que fa als assistents comenten la seva valoració: 

- El Sr. Moliné explica que en el seu cas ha vingut menys turista francès, però que ha millorat el 

nacional. Aprofita per comentar que amb la inversió feta del túnel de so i llum seria interessant 

mantenir-lo més temps, però es contesta que és difícil compaginar el dinamisme comercial amb la 

part privada de la gent que viu a la zona i a més, ara ja s’està desmuntant. 
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- El Sr. Canadell comenta que l’Associació ha valorat la campanya positivament. Hi ha bona percepció 

i es fa visible la col·laboració entre sector públic i privat. Fa esment que tenim tots els recursos com a 

municipi i que realment hem de treballar plegats perquè arribem molt més lluny. En relació al Mercat 

de Nadal que es va fer, les empreses participants van estar contentes. L’activitat va estar ben 

organitzada i va ser atractiva. Es va donar possibilitat de participació a totes les empreses. L’objectiu 

era una fira bonica en un cap de setmana que no hi havia activitat però que fos proper a les festes 

nadalenques.  

- El Sr. Arau esmenta que el túnel de llum va ser impressionant i que durant tota la campanya va 

haver molta repercussió a xarxes. Pregunta sobre la pista de gel pel fet de posar-se en un espai 

privat. El regidor explica que es pretenia dinamitzar el Nadal com oferta comercial i lúdica familiar i 

es considerava interessant el fet de tenir obert el parc infantil com una oferta nadalenca forta, tenint 

en compte el volum de famílies que estan aquests dies pel municipi. Es va fer un conveni de patrocini 

i a canvi, s’oferia gratuïtat a les escoles municipals, descomptes a botigues, associacions d’empresaris 

i també anava vinculat a descomptes d’entrades d’altres activitats organitzades per l’ajuntament 

com el Pessebre vivent, Mar dels Nens, etc. Des del parc van realitzar una campanya publicitària molt 

activa, etc. Acaben comentant els assistents que potser la situació s’hauria de millorar. 

- La Sra. Masó diu que a nivell de S’Agaró les activitats van ser correctes però que la il·luminació era 

una mica pobre. S’hauria d’invertir una mica més. Pregunta sobre el fil musical de les galeries i que a 

S’Agaró els hi agradaria, però se li contesta que en aquella zona, la instal·lació és més difícil i tampoc 

tindria el mateix impacte. Però s’anirà estudiant tot.  

- El Sr. Albertí valora la campanya positivament, dient que a nivell de restauració realment han tingut 

molta clientela francesa i el Cap d’Any també ha funcionat bé. 

- El Sr. García, aprofita per comentar que el carrer Pineda de Mar, té una il·luminació escassa i que 

per altra banda, la situació del cotxe del sorteig de Nadal s’hauria de millorar pel que fa a la llum 

perquè queda molt trist. Se li contesta que els llums poc a poc es van canviant i que de fet pel que fa 

a la il·luminació pública es van substituint per leds poc a poc.  
 

La Sra. Calderón demana la paraula per parlar d’una campanya nova en la que treballa l’Associació 

d’Empresaris i que es vol fer del 14 al 17 de febrer. Es dirà Platja d’Aro In Love, hi haurà diverses 

activitats i s’intentarà que s’afegeixi l’Associació de S’Agaró i el sector de la restauració. També 

s’havia pensat establir contacte amb les ciutats de Verona i Terol. 

Sense més comentaris es dona pas al següent tema. 

 
4. PRESENTACIÓ DEL PROCEDIMENT PROJECTE DE MILLORA DEL COMERÇ.  
 

El Sr. Jiménez recorda la proposta que s’havia parlat en altres reunions dient que l’objectiu principal 

és el de guanyar competitivitat en el sector comerç i vincular-ho al turisme de compres.  

La Sra. Aranda pregunta si aquest projecte engloba únicament el sector comerç. Se li contesta que si, 

que pel que fa al municipi en general, hi ha previst realitzar un pla estratègic des de l’àrea de turisme. 

Dona pas a la Sra. Segarra perquè expliqui una mica el projecte i el procediment. 

La Sra. Segarra comença explicant que tenim un municipi amb molta oferta i aquesta cal ordenar-la 

perquè hi ha molts segments de clients i en definitiva no es poden vendre de la mateixa manera tots 

els productes. Destaca que lo més important és la satisfacció del client i complir amb les seves 

expectatives. Per tant, cal posicionar els productes que tenim a través d’una classificació. La idea és 

partir d’una escala de productes, per exemple, els premium o productes d’alta gamma, els exclusius o 

singulars, entre d’altres, que ens ajuden a posicionar la destinació. 
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El procediment serà:  
 

- 1er: analitzar bé l’oferta comercial. Identificar els itineraris que té el client. Es farà a través del què 

anomenem Mystery Shopping que és una persona que actua com un client ocult per detectar quins 

operadors del municipi treballen bé el producte, l’atenció al client, la imatge que donen, la botiga en 

sí, etc. Seria com determinar un catàleg de bones pràctiques perquè és un factor molt important pel 

turista. S’analitzarà tan l’espai físic com l’online, donat també és important per la visió general del 

client. Som destinació de compres i és important saber el posicionament del comerç.  

Es concreten els aspectes positius i negatius, i aquests darrers són els que es treballaran en el 

Projecte de Millora Contínua. Segmentarem per identificar els diversos productes i farem compra 

creuada per no perdre oportunitats. 
 

- 2on: Visites de diversos dies, festius, caps de setmana, etc. Inici per Setmana Santa i el Pont de Maig 

per veure com funciona. Aspectes externs, col·locació dels productes, com s’atén als clients, 

reputació on line, rera botiga que tingui coherència amb l’online. 
 

- 3er: Convocar dues taules de treball amb els comerciants i establir un full de ruta sabent els punts 

forts o febles. És un treball conjunt de tots. La funció de la taula de treball serà recollir tota la anàlisi 

dels punts forts i febles i treballar-hi conjuntament. Cal saber treballar els aspectes negatius 

assessorant, acompanyant i amb ajuts si s’escau. Potser caldrà segmentar per saber vendre el 

producte. Identificar qualitativament i no perdre oportunitats. 
 

El què fem és una valoració a nivell global no de cada botiga posant nom, cal ser discrets i és una 

valoració de la destinació globalment. Després es poden mirar altres fórmules com donar un 

reconeixement, un segell o d’altres per tal d’incentivar als comerços.  
 

El Sr. Jiménez recorda que en el marc del Consell Local i del Pla de Comerç es va establir el 

compromís del sector comerç perquè es treballi en aquesta línia, i que l’Ajuntament en tot cas, posa 

les eines i recolza, acompanya però que cal compromís ferm. 
 

El Sr. Albertí pregunta si s’analitzarà a les botigues que estan associades o a totes i els regidors 

comenten que és un estudi i pla de millora local a nivell de destinació. La Sra. Segarra afegeix que en 

tot cas al moment d’analitzar sempre es pot segmentar per tipus de botigues o destacar quines són 

franquícies per conèixer la informació més detallada. 
 

El Sr. Tura pregunta si la llista de paràmetres que marcaran el projecte poden passar-se al Consell 

donat ells també són compradors del municipi.  

La Sra. Segarra contesta que es vol fer aleatori i en tot cas es podrà passar en el moment previ a la 

taula de treball un qüestionari per valorar la destinació amb els paràmetres que fixem que 

essencialment són: botiga, exposició productes i venda.  

 
5. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

No hi ha cap més pregunta al respecte. 
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6. Torn obert de paraules. 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.10 h. 

 

 
 
 
 

Regidor de Promoció Econòmica,                                              Secretària 
Empresa i Ocupació   
 
 
 
Sr. Maurici Jiménez                                                                      Montse Güell i Bergé  
 
 
 
 
Platja d’Aro a 11 de gener de 2019 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Dia: Divendres 15 de febrer de 2019 

Hora: 10.00 h. 

Lloc: Sala de Juntes Ajuntament 
 

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

                                            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 
Sr. Manel Canadell 
 
 

Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
 
 

Gremi Taxis 
Sr. Valerio Romero 
 
 

Altres empresaris 
Sra. Gemma Guisado 

Sr. Vito Garcia 

Sr. Heriberto Limonchi 

Sra. Sol Calderón 

Sr. Carles Torrent (En representació a l’empresa Sierra de Mias, S.A.) 

Sr. Josep Mª Tura 

Sr. Diego Arnaste 
Sra. Nuria Gibert 
 
1. APROVACIÓ ACTA DE 14 DE DESEMBRE DE 2018      

S’inicia la sessió aprovant l’acta anterior de l’11 de gener sense cap comentari al respecte. 

 
2. RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES A LA REUNIÓ ANTERIOR 

 

No hi ha respostes pendents. 
 
3. ORDENANÇA FAÇANES GALERIES 
El Sr. Jiménez comenta la reunió que va haver el passat dia 8 de febrer amb representació de totes 
les galeries, en aquesta reunió es va plasmar el compromís que es va prendre per part de 
l’Ajuntament en les diferents taules de treball que es van portar a terme durant el 2017-2018, i que 
s’han traslladat a l’empresa d’arquitectes que ha guanyat el concurs per fer una proposta de treball 
de les Galeries. Aquesta empresa va presentar diferents propostes per cada galeria, on la màxima era 
la neteja el màxim tots els elements de les façanes i homogeneïtzar l’espai exterior, tendals, mobiliari 
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exterior, expositors....i posar en valor aquells elements com poden ser les arcades de les galeries 
Neptuno. 
 
Comenta les enquestes que es van lliurar durant la reunió, s'acorda que s'enviarà a tots els assistents 
del Consell Local de Desenvolupament Econòmic. 
 
La part més notòria i que més s’ha de treballar és el carrer Doctor Fleming i les façanes de les 
Galeries Neptuno que donen a aquest carrer i  que serà la porta d’entrada al Centre Comercial. 
 
La pròxima reunió amb els arquitectes serà passat Carnaval i ja plasmaran totes les aportacions de les 
enquestes i les que van prendre nota durant la reunió, es tornarà a convocar a tothom amb la 
voluntat que al llarg del mes de març el projecte ja quedi definit. 
D’aquest projecte sortiran dues eines: 

1.- Ordenança de façanes i ocupació de les Galeries, segurament se seguirà en la línia de la del 

Passeig Marítim i es donaran unes moratòries perquè la gent es vagi adaptant. 

Des del POUM s’ha de desenvolupar el Pla Especial, com es vol ordenar i aquells espais que avui són 

privats passin a gestió pública. 

2.- Fer l’ordenança d’ocupació. 

Tal com està marcat en el Pla de Comerç  es mirarà de crear una partida de subvenció per motivar als 
empresaris a renovar-se. 
 
El Sr. Canadell comenta que els empresaris inverteixin dependrà de cada un i de la seva situació 
econòmica, no obstant creu que és molt positiu i la gent s'anirà motivant a mesura que els veïns es 
vagin arreglant els seus locals. També diu que és possible que un cop els empresaris vagin adaptant 
els seus locals provocarà un augment dels lloguers. Creu que no s'haurien de ponderar les parts més 
negatives com la inversió que tindrà sinó buscar la part positiva que seria augment d'afluència de 
públic i per tant augment de vendes. 
El Sr. Jiménez aporta arran dels preus dels lloguers que la rotació dels locals avui en dia és del 30%, i 
faria falta més estabilitat a les Galeries. Espera que amb aquestes millores hi hagi una estabilitat de 
locals similars a altres llocs del municipi. 
 
4. PROJECTE DEL DOCTOR FLEMING.  
Lligat amb el punt anterior es comenten els timings d'obres del carrer Dr. Fleming, si tot segueix el 
seu curs, les obres de canalització començaran durant el mes d'octubre del 2019, són unes obres 
importants i el termini és de cinc mesos això implica que durant la campanya de Nadal del 2019-2020 
aquesta zona estarà en obres, tot i això s'intentarà que els caps de setmana i festes el carrer quedi 
obert al trànsit. Aquestes obres s'encavalcaran en la segona fase que serà l'amabilització de l'espai i 
que es té previst modificar l'amplada de les voreres, la part ampla la situaran davant dels 
establiments i la més estreta a tocar l'aparcament. L'amplada prevista de la vorera serà de 12 a 16 
metres, això repercutirà a la tipologia de negoci que hi ha ara. 
 
Es modificaran també les entrades i sortides de l'aparcament i se'ls demanarà una millora en 
l'enllumenat, marcació d'entrades i sortides de vianants, caixers de pagament... 
El Sr. Jiménez ens explica que normalment les proporcions de quotes en contribucions especials són 
de 90% propietaris 10% ajuntament, en aquest cas serà del 50% cadascun. 
El Sr. Tura pregunta si els carres transversals que van fins a mar també es té previst convertir-los en 
zona de vianants, se li contesta que de moment l'únic carrer previst és el C. Miramar, l’av. La Pau i el 
C. Pineda de Mar de moment es quedaran iguals encara que en aquest últim  ja existeix un tram que 
és de vianants però quan es va proposar de continuar la seva conversió fins a mar va haver-hi alguns 
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propietaris o veïns que no van voler,  però en un futur es tornarà a proposar-ho perquè creu que serà 
un bé. 
 
5. EMBELLIMENT DELS LOCAS BUITS. 
 

El Sr. Jiménez comenta la proposta per millorar els aparadors dels establiments que estiguin tancats, 
en lloguer o en venda, es tracta de posar un vinil amb imatges del municipi i deixar un espai 
d’informació sobre la situació del local, lloguer o venda. El cost de la proposta anirà a càrrec de 
l'Ajuntament. Ja s’ha fet una primera valoració de quins establiments podrien participar i s’ha enviat 
una carta al propietari del local i estem a l’espera de la resposta. 
La Sra. Guisado comenta el tema del Restaurant Luxor, que tenen tota la terrassa muntada i no obren 
gairebé mai ni estan tota la temporada oberta. Se li contesta que es mirarà la situació i se li 
respondrà. 
 
6.-LLIURAMENT PREMIS SORTEIG DE NADAL 
S’informa els presents que el pròxim dissabte dia 16 de febrer, a les 18.00 hores a la plaça de 
l’Ajuntament,  es procedirà al lliurament dels premis del sorteig de Nadal, ja està tot coordinat i es 
convida a tots els presents que vulguin venir. 
 
7.- CARNVAL 
La Sra. Kosidlo explica que el passat dia 5 de febrer es va obrir el període d'inscripcions de les Colles 
de Carnaval i es van emplenar al moment. Sempre es guarden unes places per aquelles persones que 
no puguin fer la inscripció en línia i que es puguin  inscriure l'endemà a la mateixa oficina de turisme. 
En total hi ha 68 colles més els tres Carnestoltes, 10 d’elles juntament amb el Carnestoltes desfilaran 
durant el matí sense entrar en concurs, la resta ho faran a la tarda. 
 
Es llegeix el programa del Carnaval amb les activitats diàries. 
 
La Sra. Guisado comenta que troba a faltar alguna activitat més de renom, com quan va venir la 
Cubana a fer una obra de Teatre, el programa publica molts dies de carnaval i alhora de la veritat no 
hi ha tantes activitats pels visitants, troba que és una mica buit de contingut. 
 
El Sr. Arnaste és del mateix parer, està pensat molt per l'àmbit local però no tant pels visitants o 
turistes. Reconeix que la part privada no aporta gaire, ells aquest any han apostat per fer un 
programa per sumar i donar més contingut, creu que seria important més aportació privada. 
Pregunta si s'ha estudiat alguna vegada quina repercussió econòmica té en el poble el Carnaval, ja 
que el cost que té per part de l'administració és força important. 
La Sra. Kosidlo comenta que aquest any s'ha contractat a una empresa que comptaran quanta gent hi 
ha a la rua, les carrosses portaran uns comptadors de gent. També explica que la repercussió 
econòmica no és per a tots els sectors la mateixa, pel sector de restauració és molt important i arriba 
a ser tant o més important que un dia del mes d’agost en canvi pel comerç no és igual. 
 
El Sr. Arnaste proposa de vincular la publicitat al Sud de França, ja que durant aquests dies fan 
vacances escolars. 
La Sra. Guisado proposa de fer un encartament als diaris més venuts al Sud de França, ella durant 
aquests dies quan hi ha alguna activitat es dedica a posar la publicitat a dins dels diaris i creu que és 
molt positiu. 
 
El Sr. Arnaste demana que és potencií més el Passeig Marítim, creu que a l'hivern està molt 
abandonat, no entén com sent un tret diferencial del nostre municipi no es valora ni es potencia més. 
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El Sr. Tura, li respon que un factor important és que no hi ha comerç, no passen cotxes i és un passeig 
molt obert on fa força aire i a l'hivern és fred. 
El Sr. Limonchi proposa a fer un concurs d'idees per millorar el Passeig Marítim, creu que quan es faci 
el Pla Estratègic de Turisme serà un tema que s'haurà de parlar. 
El Sr. Jiménez diu el que ja ha repetit en altres ocasions, el Passeig Marítim és de Costes i des de 
l'administració no es pot disposar d'ell com si ho fos. 
El Sr. Arnaste li respon que hi ha coses a millorar i que es pot fer des de la mateixa administració 
començant per la llum, la meitat dels fanals no cremen i quan plou moltes vegades es queden sense 
llum també hi ha punts del passeig que estan molt deixats. Un altre punt que vol afegir és que quan 
estem en temporada considera que manquen torres de salvament, és molt difícil que amb els 
socorristes que hi ha puguin cuidar de tota la platja, creu que s’haurien de posar quatre o cinc 
socorristes més,  imagina que el cost no seria molt més elevat que els que es paga i donaria molta 
més tranquil·litat. 
 
El Sr. Limonchi vol tornar al punt del Carnaval i pregunta si s'està satisfet del cartell d'aquest any, 
comenta que s'ha tret d'un banc d'imatges i que no  és la primera vegada que passa. 
El Sr. Jiménez contesta, si la pregunta exacta és si s’està satisfet amb el cartell de Carnaval, la 
resposta és que sí. Ha tingut força ressò, imputs positius de likes i que s'ha compartit molt en xarxes, 
si la pregunta és si s'està satisfet amb el servei del dissenyador, aquesta és una altra pregunta. Diu 
que no s’estava al corrent que el cartell fos tret d'un banc d'imatges i que ho passaran al 
departament de comunicació. 
 
La Sra. Aranda explica que porta informació sobre la Fira de Golf: Mundial de Golf, és de les més 
importants que es fan, aquest any es fa a París, explica que juntament amb el Patronat estan mirant 
de què la pròxima edició es faci a Girona i ella està mirant d'estirar-la a Platja d'Aro, ja que és l'únic 
camp que té unes vistes privilegiades al mar i que té una oferta molt gran i diversa que la 
complementa. 
Comenta que al llarg de l'any van a quatre o cinc fires i porten paquets de merchandising i informació 
sobre paquets d'allotjament i activitats  que treballen conjuntament amb el Golf D'Aro. El cost de la 
fira és de 3500 € i ho posa en coneixement amb la resta d'empreses per crear sinergies i tenir més 
informació. 
 

6. Torn obert de paraules. 
El Sr. Garcia comenta que al carrer Pineda de Mar han canviat les llums per leds i ara fan molt poca 
llum.  Se li diu que es comentarà amb el departament de Serveis. 
 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 11.40 h. 

 
 
 
 

Regidor de Promoció Econòmica,                                              Secretària 
Empresa i Ocupació   
 
 
 
Sr. Maurici Jiménez                                                                     Laura Riba Montesinos  
 
 
 
Platja d’Aro a 15 de febrer de 2019 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Dia: Dijous 21 de març de 2019 

Hora: 10.00 h. 

Lloc: Sala de Juntes Ajuntament 

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

 Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme    

 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 
Sr. Manel Canadell 
 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
Sector Campings 
Sra. Marina Mestres 
 
Gremi Taxis 
Sr. Valerio Romero 
 
Altres empresaris 
Sr. Heriberto Limonchi 

Sra. Sol Calderón 

Sr. Carles Torrent (En representació a l’empresa Sierra de Mias, S.A.) 

Sr. Adrià Bona 
 
1. APROVACIÓ ACTA DE 14 DE DESEMBRE DE 2018 
S’inicia la sessió aprovant l’acta anterior del dia 15 de febrer fent menció a una rectificació en el punt 
de l’ordre del dia n. 7 sobre la informació que fa la Sra. Aranda de la fira del Golf Iagto Golf Trophy. 
Un cop feta la rectificació s’aprova l’acta. 
 
2. RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES A LA REUNIÓ ANTERIOR 
Es dóna resposta a les preguntes: 
1r. Respecta el Bar-Restaurant Luxor, sembla que han canviat els propietaris d'explotació i posaran 
en ordre l'expedient d'activitats i desenvoluparan l'activitat correctament. 
2a. Resposta sobre el canvi de llums a leds al C. Pineda de Mar, s’explica que han de posar un braç 
per fer més il·luminació i estan pendents d’arreglar-ho. 
 
3. VALORACIÓ DEL CARNAVAL 2019 
La Sra. Gelabert explica que en relació a les activitats i funcionament del Carnaval en general s'ha 
desenvolupat tot correctament. 
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Informa que aquest any es va contractar una empresa que va contar el nombre de persones que hi 
havia al llarg del recorregut de la rua. Els dispositius es van instal·lar a les carrosses entre elles les del 
Carnestoltes perquè són els que surten al principi i al final de la rua. 
Aquest dispositiu conta les unitats de mòbils que hi ha, només els conta una vegada, és a dir que si 
aquest mòbil està a diferents punts de la rua perquè es mou només el contarà un cop, no els 
repeteix. 
Va contar una mitjana de 116.000 persones, també va contar que el tram i les hores que més 
afluència, el tram ha estat entre la rodona del Dau i el C. Pineda de Mar. 
També en dona informació sobre les marques de dispositiu mòbil. La primera marca de mòbils que hi 
havia més és Samsung, seguit de Huawei i després iPhone. 
Respecte a l'allotjament destaquen que aquest any hi havia 7 hotels més oberts que l'any passat de 8 
al 2018 a 13 el 2019 i que l'ocupació ha estat molt alta arribant al 100% d'ocupació el dissabte 2 de 
març. 
Es comenta que el fet del bon temps que hi ha hagut ha estat una clau de l'èxit. 
El Sr. Limonchi pregunta si tenim altra informació del mateix tipus dels altres municipis on s'ha de fer 
el Carnaval, se li diu que no que aquest ha estat una contractació directa del municipi de Platja d'Aro 
a aquesta empresa i que aquesta ja va fer el mateix servei que a la Festa de la Cervesa, ara hem 
d'esperar a fer el mateix l'any que ve per poder contrastar dades, ja que aquest ha estat el primer 
any i no tenim cap manera de poder fer valoracions. 
Es comenta que el Carnaval de Carnavals serà el 4 de maig i que ja diverses colles que estan 
demanant informació per participar. 
 
4. BOTIGA AL CARRER  
El Sr. Canadell comenta que la valoració ha estat molt positiva, de fet de les dues edicions que es 
porten a terme normalment la d'estiu és més bona que la d'hivern, i aquesta d'hivern han tingut els 
mateixos participants que la d'estiu. 
La Sra. Calderon comenta que s'ha fet una enquesta entres els participants de la botiga al carrer i han 
valorat positivament els tallers al C. Pineda de Mar que s'han portat a terme. 
Basant-se en les xarxes socials han arribat a les 60.000 persones. 
Des de l'Associació comenten que volen fer quatre edicions de vendes al carrer: Dues edicions de 
Botiga al Carrer (març i setembre) i dues edicions de Fires (Fira Nadal Shopping i Primavera 
Shopping). 
 
5. INFORMACIÓ SETMANA DEL COMERÇ 
La Sra. Calderón informa que durant la setmana del 26 al 29 de març està programada la 3a. Edició 
de la Setmana del Comerç.  
L’Associació prepara una jornada pel dia 28 de març, es farà a l’hotel Costa Brava i té el següent 
programa: 
09.00 h Presentació de la  Jornada a càrrec de Marta Julià directora de Pimec Girona Comerç, en 
aquest punt hi haurà un homenatge a les dones de professió dependentes del comerç de Platja 
d’Aro. 
09.30 h Xerrada sobre la Moda Sostenible a càrrec de Sílvia Castellò de l’empresa Qstura 
Coffee Break 
11.30 Presentació de l’estudi de Diagnosi d’Ecosistema Comercial  i detector d’oportunitats de Castell 
d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró a càrrec de David Nogué. 
El Sr. Jiménez comenta que en David Nogué durant la setmana del comerç farà una xerrada sobre 
l’avantprojecte de llei dels APEU’s  i que  van estar parlant del tema amb la Directora General de 
Comerç de la Generalitat i s’està estudiant per fer una prova pilot dels APEU’s en el nostre  municipi. 
 
La Sra. Calderon acaba dient que des de l’Associació d’Empresaris estan participant en les trobades 
de Gerents Dinamitzadors de diferents associacions de Catalunya on comparteixen diferents 
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experiències i intercanvien opinions, explica que la següent trobada es farà a Platja d’Aro el dia 6 de 
juny. 
El Sr. Jiménez ofereix l’espai de coworking que per aquestes dates ja estarà en funcionament. 
El Sr. Canadell explica que el mateix dia al vespre es farà la 2a. Nit del Soci que aquest any es farà a 
l’Hotel S’Agaró. 
 
6.-ACTIVITATS DE SANT JORDI 
La Sra. Gelabert explica que des de l'àrea de Dinamització Cultural per Sant Jordi hi haurà la 13a. 
Trobada de puntaires que aquest any hi participaran aproximadament 130 puntaires i que se situaran 
com cada any a l'Av. S'Agaró. Comenta que aquest any té un plus perquè l'any que ve l'organització 
han sol·licitat fer la Trobada Anual de Puntaires que participen aproximadament unes 1500 
puntaires, encara no se sap el dia però serà pels volts d'abril. A Totes les participants d'aquest any 
per Sant Jordi se'ls donarà un Patró de la Rajola de Platja d'Aro perquè l'elaborin i el portin per la 
trobada anual. 
Des de l'Associació d'Empresaris han fet el següent programa per Sant Jordi, concursos de dibuixos i 
penjar-los a un llibre gegant, Photocall amb disfresses de Princesa i Cavallers, recitals de poesies i 
l'actuació d'un Cantautor i la participació del club de Twirling, totes aquestes activitats es faran els 
dies 20,21, 22 i 23 d'abril. 
L'Associació de S'Agaró ha demanat l'organització de dos tallarets infantils un de roses i l'altre de 
Titelles de dits, que es faran el dia 21 d'abril. 
I per finalitzar al Passeig Marítim el dia 22 d'abril hi haurà la pintura del llibre Gegant de Sant Jordi i la 
dinamització i espectacle musical amb Soy la Fiesta. 
 
7.-  CAPANYES GASTRONÒMIQUES 
Ja que no hi ha cap membre de l'Associació de Restauració el Sr. Jiménez comenta la Campanya de La 
Cullera i el Bacallà, que va començar el 8 de març i acabarà el 7 d'abril. Hi participen 18 restaurants 
que són 6 restaurants més que l'edició anterior. 
La Propera Campanya que faran serà la de Faves i Pèsols, que començaria el 26 d'abril i acabaria el 23 
de juny i passat l'estiu engegaríem amb la Tardor de Tapes. 
El fet de fer diverses campanyes donen visibilitat als diferents restaurants que tenim, ja que no tots 
poden participar en les mateixes campanyes. 
La Sra. Gelabert comenta que potser s'haurien d'escurçar la durada creu que són massa llargues i si 
es concentressin en dues o tres setmanes potser serien millors. 
El Sr. Canadell creu que si la campanya no està gaire consolidada, potser és millor que sigui més 
llarga que no pas curta. 
El Sr. Jiménez comenta que ells mateixos ho han vist i han rebaixat la durada a quatre setmanes. 
 
6. Campanya de Tàxis Torna a Casa Sa i Estalvi. 
El Sr. Romero, president de l'Associació de Taxis, fa una valoració de com ha funcionat la campanya, 
explica que en aquesta segona edició que s'ha portat a terme durant l'hivern i que és una època de 
poc moviment, han incrementat els participants entre un 50-60%, comenta que tot i això el volum 
d'usuaris és baix pel que és la campanya, en canvi pel que fa a comunicació és una campanya força 
potent, ja que ha sortit en diferents mitjans de comunicació parlant en positiu. 
Valora també la implicació de les diferents associacions del municipi i de l'ens municipal. 
 
7.- ASSUMPTES D’ULTIMA HORA 
El Sr. Canadell ens vol proposar una campanya per difondre les prevencions que s'han de prendre a la 
platja, pel que fa a sol, picades, accidents, seria editar uns fulletons i repartir-los per la platja, seria 
com la promoció de la salut a la platja. 
El Sr. Jiménez comenta que està bé i que es podria parlar amb les universitats i amb el pediatre Dr. 
Carlos Casabona per poder col·laborar i mirar de trobar algun espònsor que li interessés de fer-ho. 
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L'Associació d'Empresaris té contacte amb una fàbrica de cosmètics a Castell d'Aro per si volgués 
participar. 
La Sra. Aranda treu el tema del marxandatge, demana una reunió amb turisme i comunicació 
per acabar de parlar del tema del marxandatge. Es pretén fer un marxandatge de valor i s'ha de 
parlar de com fer-ho i comercialitzar-lo i valorar si podria arribar a ser una font d'ingrés per 
l'Associació d'Empresaris. 
També vol acabar de parlar amb l'Oficina de Turisme del tema de la Fira de Golf a París, a ella li 
agradaria que es pogués sumar algun altre sector complementari per tenir una oferta més completa i 
compartir l'estand, també demana la col·laboració de l'Ajuntament per anar a la Fira. 
La Sra. Gelabert comenta que en ser una fira molt específica del sector del Golf i anar ells sols és 
complicat que es pugui fer alguna aportació econòmica o pagar l'estand, malgrat considerar que és 
una gran fira. Si des de l'Ajuntament s'assumeix el cost de la fira, s'ha d'entendre que per 
l'Ajuntament no només és pagar el cost de l'estand, sinó que s'ha de decorar, s'han de pagar les 
dietes de la persona que anirà i l'enviament del material, tot això sumat té un cost considerable. 
La Sra. Aranda creu que no ha de ser un estand de Golf sinó de Platja d'Aro. Els presents a la reunió 
creuen que el Golf per Platja d'Aro és un valor afegit i consideren que és positiu l'assistència a la fira 
per part de Platja d'Aro. 
La Sra. Gelabert, tot i que comparteix la visió de la resta dels presents sobre la eficàcia de la fira,  
explica que actualment les fires tendeixen a no ser tant productives com eren abans i per això es va a 
través del Patronat de Turisme, sí que tenen en pressupost municipal l’assistència a un parell de fires 
concretes que encara si va com a municipi perquè són de contactes més directes i son generals pel 
municipi, no d’un sector determinat. 
Es reuniran en els propers dies el Golf i l’Oficina de Turisme per acabar de parlar-ne. 
 
El Sr. Canadell demana si es poden posar alguns elements de frenada a la via de l’Av. Castell d’Aro 
per evitar que els cotxes vagin tant ràpid. Se li respon que es farà la consulta a la Policia. 
 
La Sra. Vendrell comenta que des de l’Associació de Campings volen saber com està el tema de 
l’aparcament de Caravanes, continuen estacionades al carrer i fa molt mala imatge. Creu que 
l’Ajuntament hauria de posar més controls i fer-los fora.  
 
El Sr. Canadell està d’acord amb la Sra. Mestres, creu que es tindria que fer alguna actuació per 
regular el tema.   
 
Tant el Sr. Jiménez com la Sra. Gelabert estan completament d’acord amb ella i amb el Sr. Canadell 
sobre la mala imatge que donen però que legalment fins que no estigui acabat l’aparcament de 
caravanes no les poden treure dels carrers. 
La Sra. Mestres demana més control policial i que no estiguin més de 24 h que és el que permet la 
llei. 
El Sr. Jiménez comenta que es tenen pocs efectius policials per destinar patrulles a fer aquesta tasca, 
que malauradament si fan aquest servei potser es deixarien de fer altres vigilàncies o tasques que 
poden perjudicar més al dia a dia del municipi, això no vol dir que no se’ls controli però el que segur 
que no es farà serà posar una patrulla de policia únicament a controlar els dies que porta cada 
caravana estacionada a la zona. 
La Sra. Mestres insisteix que si no és la policia que posin un vigilant i que se sentin més controlats. 
Es parlarà amb  la Policia Local perquè estiguin més alerta. 
 
Es pregunta quina capacitat i quan estarà acabat l’aparcament, es comenta que  hi haurà capacitat 
per 90-100 caravanes i que si no hi ha cap contratemps estarà enllestit a finals del 2019 principis del 
2020.  
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Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 11.40 h. 
 
 
 
 

Regidor de Promoció Econòmica,                                              Secretària 
Empresa i Ocupació   
 
 
 
Sr. Maurici Jiménez                                                                     Laura Riba Montesinos  
 
 
 
Platja d’Aro a 21 de març de 2019 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Dia: Dimarts 7 de maig de 2019 

Hora: 10.00 h. 

Lloc: Coworking Aro Impulsa 

 
Assistents Ajuntament:     Sr. Joan Giraut. Alcalde de Castell-Platja d’Aro 

  Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 

 Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme    

 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 
Sr. Manel Canadell 
 
Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
Sra. Imma Masó 
 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
Sector Esports Nàutics 
Sr. Rafel Arau 
 
Altres empresaris 
Sr. Heriberto Limonchi 

Sr. Vito García 

Sr. Carles Torrent (En representació a l’empresa Sierra de Mias, S.A.) 

Sra. Montse Closas 
Sra. Gemma Guisado 
 
1. APROVACIÓ ACTA DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR. 
S’inicia la sessió aprovant l’acta anterior del dia 21 de març sense cap comentari. 
 
2. RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES A LA REUNIÓ ANTERIOR 
Es dóna resposta a les preguntes: 
1r respecte a la demanda que va fer el Sr. Canadell sobre posar algun element reductor de velocitat a 
l'Av. Castell d'Aro, es va fer la consulta a la Policia Local i van comentar que no tenien cap avís de què 
a l'avinguda hi hagués hagut un increment de partes en aquest tram, tot i això van comentar que ho 
parlarien amb el company de viabilitat perquè es valorés la proposta. 
2n Sobre la vigilància a l'aparcament d'autocaravanes, la policia comenta que tenen una parella que 
passen cada dia i comproven que no s'estiguin més temps del permès i per aquest estiu es mantindrà 
el servei, el Sr. Jiménez informa també que s'ha contactat amb el propietari del solar perquè el netegi 
i tanqui l'accés, d'aquesta manera les caravanes només podran usar el lateral del carrer. 
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El Sr. Giraut explica que aquesta és una solució provisional fins que estigui fet l'aparcament oficial de 
les caravanes. 
 
3. PROJECTE SINGULAR INSTITUT RIDAURA 
Ens visiten de l'Institut Ridaura la Sra. Laura Sánchez, pedagoga i el Sr. Jesús Bondia, director del 
projecte singular, per explicar-nos el Projecte Singular. 
Ens expliquen que aquest projecte va dirigit a nois i noies de 3r i 4t d'ESO que els hi costa una mica  
seguir la formació curricular, la proposta és que aquests nois puguin fer una estada de pràctiques en 
una empresa i que serveixi per convalidar alguna assignatura. 
S'adaptaran els currículums escolars dels alumnes a tres dies a l'institut i dos dies a l'empresa, aquest 
any ja ho han fet en cinc alumnes aconseguint d'aquesta manera que després continuïn la formació a 
través d'un cicle formatiu. 
Aquests nois són menors de 16 anys, per tant s’ha de fer un contracte pedagògic amb escola, 
ajuntament i empresa. L'empresa que vulgui un aprenent haurà d'anomenar un tutor que li marqui 
unes tasques i fer un seguiment. La durada del contracte serà la del curs acadèmic de setembre a 
juny, en horari de dilluns a divendres i de 9.00 a 15.00 h. 
Un cop explicada la proposa els tempos seran: enviaran informació a les associacions d'empresaris 
municipals amb el nombre d'alumnes que hi ha disponibles i quins perfils tenen, aquesta informació 
la tindran a mitjans de juny. 
El Sr. Bondia també ens informa que un alumne de l'Institut va quedar finalista en un concurs de 
matemàtiques i des de l'organització del concurs han demanat si l'any que ve es podria fer el concurs 
a Platja d'Aro, consta de dues fases, una en l'àmbit provincial i l'altra en l'àmbit català, seran uns 70 
alumnes amb els pares i una setantena de professors, el tempo previst és jornada provincial, gimcana 
matemàtica, dinar, cloenda i lliurament de premis. 
El Sr. Giraut contesta que tota aquesta classe d'activitats són benvingudes al municipi i que es 
col·laborarà amb el que calgui però que tinguem en compte que també el municipi està molt 
involucrat amb les competicions de robòtica i que serà necessari un calendari per no coincidir amb 
les competicions. 
 
4. VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT DE SANT JORDI 
Comença la valoració la Sra. Gelabert, explica que al ploure l'activitat de les puntaires es va haver de 
traslladar al Pavelló i que no va lluir com havia de ser, ens comenta que l'any que ve Platja d'Aro serà 
seu de la trobada anual de puntaires, en la que participaran entre 1200 i 1500 puntaires, encara que 
no s'ha tancat el dia de la trobada s'ha proposat que sigui el dia 1 de maig, d'aquesta manera en ser 
dijous serà pont i per la gent que ve de lluny es podran quedar a dormir. 
Per part de l'Associació d'Empresaris, la Sra. Guisado, ens comenta que malgrat que va ploure està 
molt contenta, va haver-hi molta participació de públic. 
Tema Twirlings van haver d'anul·lar una funció però diu que van tenir molt d'èxit, per la pròxima 
vegada s'ha de pensar a demanar una catifa, ja que fan molts exercissis de terra. 
També valora molt positivament que es tanqués el carrer Av. La Pau. Per poder fer les activitats al 
carrer creu que va donar molta vida al carrer i els veïns van estar contents. 
La Sra. Gelabert explica respecte a la colla del Twirling que aquest any no van poder sortir a la 
cavalcada de reis perquè no encaixava amb l'espectacle però que han participat en altres ocasions i 
continuaran fent-ho en el futur si estan interessades. 
De l'activitat prevista en el Passeig Marítim el Sr. Jiménez informa que es van anul·lar per pluges, 
explica que aquesta activitat es portarà a terme un altre dia que es necessiti. 
A S'Agaró es van portar a terme dos tallers, la Sra. Masó explica que van anar també molt bé, va 
haver-hi moviment i això sempre és positiu. 
En el tema de la Fira d'Entitats que gestionava el Centre Cívic a l'espai de la Masia Bas, estant 
satisfets de la Diada. 
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La Sra. Guisado parlant del tema de S’Agaró explica que de cara al 2020 està previst que es fusionin 
les dues associacions, Associació d’Empresaris Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i l’Associació de S’Agaró 
Sant Pol Es Mou i que es miraran de programar més activitats a S’Agaró. 
El Sr. Giraut apunta respecte a la dinamització de S'Agaró que alguns comerciants de la zona no estan 
interessats a fer activitats de dinamització, posa l'exemple de la Fira de la Carabassa que va haver-hi 
més queixes que no pas agraïments. 
La Sra. Masó aclareix que la Fira de la Carabassa la va iniciar un particular i després va demanar que 
es pagués entre tots, això va generar algun conflicte entre els comerciants. 
La demanda per part de l'Associació de S'Agaró és que cada vegada que es faci alguna activitat a 
Platja d'Aro tingui un petit ressò a S'Agaró. 
 
5. VALORACIÓ CAMPANYA LA CUINA DEL BACALLÀ I INFORMACIÓ DE LA PROPERA CAMPANYA DE 
FAVES I PÈSOLS. 
Fa la valoració el Sr. Jiménez, ja que no ni hi ha cap representant de l'Associació d'Hoteleria, 
Restauració i Oci, comenta que en general la campanya ha anat força bé, que els restaurants 
participants estan contents. 
Explica que la propera campanya serà la Cuina de Faves i Pèsols, que començarà el 10 de maig fins al 
dia 2 de juny, hi ha 12 restaurants participants i comenta el plat principal serà a base de Faves i 
Pèsols. 
 
6.- VALORACIÓ DE CARNAVAL DE CARNAVALS. 
La Sra. Gelabert fa la valoració de l'activitat del Carnaval dels Carnavals, comenta que tot just acaba 
de passar i que les dades de visitants tot i que es van posar comptadors a les carrosses com es va fer 
per Carnaval encara no es tenen els resultats, així i tot, la primera impressió és que hi havia força 
gent pel carrer. 
Va haver-hi un total de 22 colles, totes les locals menys dues i també van venir colles de Roses, 
L'Escala, Tossa, colles que no havien participat en la rua del mes de març. S'ha de tenir en compte 
que el valor d'aquesta rua és que només poden participar les colles que han guanyat algun premi en 
el carnaval del mes de març. 
El Sr. Giraut comenta que el tema de l'afluència de gent si la comparem amb el públic que va haver el 
mes de març està clar que no n'hi havia tant però coincideix amb la Sra. Gelabert que es veia gent. 
El Sr. Canadell com a President de l'Associació d'Empresaris comenta que no ha anat gaire bé pels 
comerços, han rebut queixes pel tema de la mobilitat, va ser molt problemàtic pel temps que va 
durar la rua. 
El Sr. Arau és del mateix parer que el Sr. Canadell en qüestió de mobilitat dels vehicles, tot i això 
espera les dades dels comptadors per poder opinar del tot. 
La Sra. Gelabert explica als presents que és conscient del que implica tallar el transit de l'av. Principal 
i com afecta la mobilitat. 
El Sr. Canadell prefereix esperar a tenir totes les dades dels comptadors i llavors valorar si és una 
activitat que aporta o pel contrari resta. 
El Sr. Giraut explica que va tenir l'ocasió de parlar amb el Sargent de la policia i li va comentar que 
van muntar un dispositiu desproporcionat a l'activitat. A primera hora del matí ja no es podia circular 
i va ser una mica enredat, de cara a l'any que ve es podran prendre altres mesures que no afectin 
tant, ja que és un esdeveniment no tan gran com el Carnaval de l'hivern, així i tot a primer cop d'ull 
creu que va haver més gent que un cap de setmana normal. 
La Sra. Kosidlo apunta que aquest és un format de Carnaval més petit i exclusiu,  és un tastet del que 
es pot viure el Carnaval d'hivern, és una manera de promocionar el Carnaval d'hivern. 
El Sr. Arau és partidari de fer una rua de comparses i no de carrosses, ja que les carrosses d'Olot com 
que no tenen espai per guardar-les les desmunten un cop acabat tots els Carnavals i per exemple ells 
no poden participar. 
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La Sra. Gelabert contesta que es poden apuntar carrosses i comparses que és indiferent sempre i que 
hagin quedat finalistes en alguna modalitat, no obstant els presents opinen que les comparses sense 
les carrosses que les acompanyes no llueixen tant. 
El Sr. Canadell opina com a proposta que el model Modaro li agrada més que no pas tornar a repetir 
el Carnaval, li agradaria més que s'invertissin els diners en un esdeveniment diferent a invertir a una 
repetició, és la seva opinió. 
La Sra. Guisado està d'acord amb en Manel i apunta que a parer seu el primer Carnaval queda coix, ja 
que es promociona un gran Carnaval que dura una setmana i en canvi només hi ha un acte principal i 
la resta són activitats més de poble que no pas de promoció. 
 
7.- INFORMACIÓ CAMPANYA GASTRONÒMICA XICS. 
El Sr. Jiménez presenta la 4a edició de la campanya de Xics Gastronòmic, a diferència de l'any passat 
la campanya dels restaurants seguirà el model de la resta de campanyes gastronòmiques i tindrà un 
díptic informatiu a part com la cuina i bacallà, faves i pèsols.... d'aquesta manera i amb la 
coincidència de l'activitat Hola Família, la campanya gastronòmica s’allarga fins al dia  9 de juny. 
La resta és pràcticament igual que les altres edicions, la inauguració es fa coincidir amb la Diada del 
Joc, després hi ha tallers a les escoles, en els restaurants, s'ha canviat la visita guiada que feia el grup 
Sterna als Estanys per la Ruta de les Fonts, i a S'Agaró aquest any s'ha optat per un taller de Verd i 
Fruit, amb Soy la Fiesta que dinamitzarà l'espai. 
La Sra. Masó aprofita a dir-nos que a S'Agaró el 2 de juny es farà la cursa Popular que serà la tercera 
edició i que els agradaria que es consolidés, passarà la informació per veure si ho podem compartir 
en Xarxes. 
 
8.- INFORMACIÓ ACTIVITAT MARKET S’AGARO 
El Sr. Jiménez informa els presents de la proposta que es portarà a terme el mes d'agost a S'Agaró, 
serà un Market que inclourà parades de roba, food trucks i música en directa. 
Les dates que es portaran a terme són del 8 a l'11 d'agost i s'habilitarà la zona de la urbanització de 
l'Oest de Sant Pol per crear una zona d'aparcament. 
Aquesta activitat es porta directament amb l'Associació S'Agaró Sant Pol es Mou i puntualitzen que 
estan molt contents amb la iniciativa. 
El Sr. Giraut demana que es tingui en compte el tipus de música que es posi i que sigui música 
tranquil·la que no hi hagi música de percussió per no tenir problemes amb els veïns de la zona. 
 
9.-INFORMACIÓ PROPERES FORMACIONS PREVISTES: 
El Sr. Jiménez informa de les properes formacions que es portaran a terme: 
- 15 de maig: manipuladors d’aliments 
- 28 de maig: Com aplicar el RGPD al teu negoci o comerç – A càrrec del CCBE 
- 11 de juny: La teva empresa a Instagram – A càrrec del CCB 
 
10.- INFORMACIÓ SITUACIÓ TREBALL MARIA SEGARRA ESTUDI DE COMERÇ 
El Sr. Jiménez ens fa partícips de les primeres aportacions de l'estudi de comerç que es va demanar 
fer a Maria Segarra. 
S'han visitat 87 establiments, d'aquests com a primera valoració inclou que s'està oferint més bon 
servei des del petit comerç que des de les franquícies i aquest millora si hi ha el propietari del negoci 
atenent que no pas un treballador, la impressió que dóna és que el propietari coneix molt millor el 
producte que no pas la venedora. 
Un altre punt és que manca informació d'horaris a l'exterior dels establiments i que en molts casos 
no es compleix l'horari que marca. 
També comenta que hi ha establiments que tenen uns productes molt potents i que no els hi donen 
la suficient importància per treure el màxim rendiment... 
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Es comenta que una de les finalitats d'aquest estudi serà establir un codi de bones pràctiques en els 
comerços i que aquest codi els inclogui en una classificació. 
El Sr. Canadell explica que Sant Feliu de Guíxols estan fent alguna cosa similar com una acreditació de 
qualitat, l'han convidat a un parell de reunions i que la idea era fer un esmorzar de forquilla per 
explicar-ho als comerciants. 
El Sr. Jiménez li comenta que aquest codi de bones pràctiques no és igual que un segell de qualitat 
com SICTEC que s'ofereix a les empreses o oficines, és més un baròmetre que indicarà als 
establiments quin nivell de comerç tenen, depenent del compliment d'aquest codi de bones 
pràctiques. 
Aquests són a grans trets com serà l'informe de l'estudi del comerç que s'ha encarregat de Platja 
d'Aro. El Sr. Maurici proposa de fer dos tipus de presentacions, un en el Consell Local i l'altre obert a 
tothom. 
 
11.- RESUM DE LA REUNIÓ AMB ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 
La Sra. Gelabert ens informa que el dia 9 d'abril es van convocar a tots els establiments 
d'allotjaments turístics per parlar de l'aplicació de la taxa turística, comenta que no va haver-hi gaire 
quòrum. En aquesta reunió també se'ls va fer coneixedors d'altres feines que es porten des de 
l'oficina de turisme i que no són del tot conscients com: 
- Prestació de serveis de l'oficina de turisme i vehiculació del consell del consumidor. 
- Oferta de visites guiades, informar que, qui està allotjat a un hotel o fa un àpat a un restaurant del 
municipi té la visita gratuïta. 
- Insistir en el segell de Turisme Familiar que va de la mà del privat i del sector públic que manté 
l'equilibri i que les quotes s'han simplificat, ja que amb una sola quota es poden accedir als 4 segells 
acreditatius. 
- A més de la resta de feines que es porten des de l'oficina de turisme i de promoció a les fires que 
s'assisteixen. 
Feta aquesta esmena, sobre la taxa turística hi ha dues propostes de treball: la que creuen que té 
més importància és l'aplicació en el turisme d'accessibilitat, entenent per accessible turisme per 
tothom. 
La segona proposta que hi ha sobre la taula és per les dades d'ocupació en els allotjament, per norma 
el personal de l'oficina de turisme sovint demana les dades d'ocupació que hi ha en els allotjaments,  
aquestes no sempre són fiables o estan actualitzades, creuen que seria convenient buscar un sistema 
senzill per saber quina és l'ocupació real quan es demana i veuen viable que part d'aquesta taxa vagi 
encaminada a trobar aquesta mena de mecanisme. 
 
12.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
El Sr. Garcia creu que seria necessària una regulació dels apartaments turístics, alguns ajuntaments 
estan prenent mesures de regulació, es refereix més al condicionament dels apartaments turístics 
que no pas a la regulació de donar-se d'alta. A la seva manera opina que si es lloga un pis que no està 
en bones condicions fa mal a la imatge del municipi i a la resta d’empreses que s’hi dedica,  ens 
comenta que Lloret de Mar sembla que ha fet una normativa del tema. 
La Sra. Gelabert explica que en l'actualitat és senzill donar d'alta un habitatge d'ús turístic però no es 
controla com en quines condicions es lloga. 
El Sr. Jiménez comenta que amb l’alta de l’activitat tenim un cens d'allotjaments però no un control, 
es mirarà d'aconseguir l'ordenança de Lloret de Mar. 
El Sr. Arau exposa que en el Passeig Marítim a l'altura del Viena, hi ha un grup de nois i noies que 
entres a pisos i fan malifetes, el Sr. Jiménez li diu que ho parla amb el Cap de la Policia Local i miren 
de posar data per una reunió i parlar-ne. 
 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.15 h. 
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Regidor de Promoció Econòmica,                                              Secretària 
Empresa i Ocupació   
 
 
 
Sr. Maurici Jiménez                                                                     Laura Riba Montesinos  
 
 
 
 
Platja d’Aro a 7 de maig de 2019. 
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Expedient Núm.: Gene2019004316(X2019004382) 
 
 
ACTA DEL CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL-
PLATJA D’ARO. 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data:          dimecres 12 de juny de 2019      
Inici:                   10:15 h. 
Acabament:         10.30 h. 
Lloc:          Aro Impulsa  Espai Coworking 
 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Maurici Jiménez 
Sra. Imma Masó 
Sr. Lluis Moliné 
Sr. Rafel Arau 
Sra. Gemma Gou 
Sr. Jordi Albertí 
Sra. Elena Kosidlo 
 
Actua de secretaria la Sra. Laura Riba 
 
 
Ordre del dia. 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
 
 
Desenvolupament de la reunió. 
 
Es reuneix el Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell-Platja 
d’Aro i S’Agaró de l'Ajuntament en compliment de l'article 36 del RD 2568/1986, 
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de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals -ROFiRJ-, el qual estableix que 
el tercer dia anterior al assenyalat per la legislació electoral per a la sessió 
constitutiva dels Ajuntaments, els Regidors Cessants del Consell Local de 
Desenvolupament Econòmic de 12 de juny de 2019  es reuniran en sessió 
convocada al sol efecte d’aprovar l’acta de la darrera sessió celebrada. 
 
Comprovada l'existència de quòrum, es tracta l’únic punt de l'ordre del dia. 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 7 de maig de 2019. 
 
Es dóna la benvinguda als presents i després de preguntar si s'han llegit l'acta 
de la reunió del dia 7 de maig i si tenen alguna cosa a comentar al respecte, 
tots els presents assenteixen que l’han llegit que és correcta i s'aprova l'acta 
per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria  
Laura Riba Montesinos 
 
 
Platja d’Aro, 12 de juny de 2019 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Dia: Divendres 11 de gener de 2019 

Hora: 10.00 h. 

Lloc: Sala de Juntes Ajuntament 
 

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

                                            Sra. Imma Gelabert. Regidor de Turisme 

                                            Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme 

                 Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 
 
                                             

 

Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 

Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro 
Sr. Manel Canadell 
 

Associació d’Hotelers 
Sr. Lluis Moliné 
 

S’Agaró Sant Pol Es Mou Associació d’Empresaris 
Sra. Imma Masó 
 

Ass. d’Hoteleria, Restauració i Oci 
Sr. Jordi Díaz  

Sr. Jordi Albertí 
 

Ass. d’empreses del sector nàutic al port 
Rafel Arau 
 

Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 

Sector Parc D’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 

Gremi Taxis 
Sr. Valerio Romero 
 
 

Altres empresaris 
Sra. Montse Closas 

Sra. Gemma Guisado 

Sr. Vito Garcia 

Sr. Heriberto Limonchi 

Sra. Sol Calderón 

Sr. Carles Torrent 

Sr. Josep Mª Tura 
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1. APROVACIÓ ACTA DE 14 DE DESEMBRE DE 2018      

S’inicia la sessió aprovant l’acta anterior de 14 de desembre sense cap comentari al respecte. 

 
2. RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES A LA REUNIÓ ANTERIOR 

 

El Sr. Jiménez comença dient que es va fer arribar per mail la informació en relació a l’esborrany de la 

plataforma Eixos (Platja In) i les dades de comptadors de vianants. Pel que fa a la informació de la 

taxa turística en parlarem avui. Continua dient que ara tenim forces dades fet que ens permet poder 

analitzar-les per saber on estem i haurem de buscar un espai de treball per poder examinar-les entre 

tots.  

El Sr. Moliné comenta que és interessant llegir bé les dades que rebem per diversos àmbits i poder 

utilitzar-les.  

La Sra. Gelabert pren la paraula i explica que dins del pressupost està previst un estudi per veure com 

s’analitzen i es poden utilitzar les diverses dades recollides. Continua fent referència a temes 

pendents com el de l’assistència a fires de turisme per part de l’Ajuntament. Recorda que és un tema 

que havia comentat la Sra. Aranda, donat proposava valorar-ho conjuntament per no coincidir en les 

fires que ells com empresa assisteixen i així sumar esforços. Explica la regidora que fa anys que el 

tema de les fires ha anat canviant i ja no s’assisteix de la mateixa manera. Hi ha alguns sectors com el 

del càmping que sí que a la gent li agrada visitar les fires i tenir una relació més directe amb 

l’empresa i tenir informació de la destinació en si, però en altres sectors no hi ha tanta presència de 

visitants. Cita algunes de les fires que s’ha assistit durant el 2018 i les que es plantegen per aquest 

any, per exemple, Berlín, Brussel·les, País Basc, Barcelona (Bebés y Mamas), algun workshop específic 

que realment tenen més retorn. Recorda que a les fires de turisme s’assisteix sota el paraigües de 

l’Agència Catalana de Turisme o el Patronat de Girona Costa Brava.  

També fa esment d’altres accions puntuals realitzades com presstrips o influencers amb el Patronat 

de Turisme o el Consell Comarcal del Baix Empordà. Concreta una visita d’una influencer que viatjava 

amb cadira de rodes i que va quedar molt contenta de la destinació i va acabar fent un reportatge 

molt interessant de la població. Afegeix que pel tema de fires, si es té alguna proposta concreta es 

pot estudiar.  
 

El Sr. Moliné, comenta que estaria bé que des de l’ajuntament es preguntés als allotjaments per 

saber a quines fires de turisme creuen que són interessants per anar i que seria una orientació més 

exacte. La Sra. Gelabert contesta que hi està d’acord i que de fet el marc del Consell Local ja està 

pensat per poder decidir entre tots les línies cap a les que es vol anar plegats.  

La Sra. Aranda afegeix que hi ha una fira de Golf molt interessant a França i que podria ser 

interessant perquè de fet els golfistes quan venen, surten molt  de restauració i de compres. I la Sra. 

Closas fa l’incís que potser estaria bé obrir nous mercats i estudiar altres possibilitats.  
 

La Sra. Gelabert contesta que de fet amb el Patronat ara per ara es treballa molt amb el mercat 

americà enfocat sobretot als sector creuers. Dins del pack del creuarista, s’han obert noves opcions 

com afegir temes de Mindfullness, cultura, alimentació saludable i acabar la visita amb shopping. 

Però s’ha de tenir present que el handicap és el poc temps que tenen per estar al municipi. Una altra 

proposta és la visita de vaixells-iots de grans dimensions d’unes cent persones de capacitat i que 

realment tenen un alt poder adquisitiu. També es treballa per poder oferir el pack a la tripulació dels 

vaixells. 
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El Sr. Moliné comenta que es podria oferir una visita sobre les pel·lícules americanes que es van 

filmar als anys 50 i 60 al municipi donat als americans els hi sol agradar molt aquest tema. I el Sr. 

Arau també comenta que al port molt sovint hi ha vaixells que podrien potenciar-se. 
 

Aprofita per comentar el tema del pas del passeig marítim cap al port i se li contesta que s’està 

treballant des de fa temps i de fet existeix una partida d’inversió per rehabilitar i fer-lo accessible. 

Sobre la primavera es mirarà de que hi hagi una passera de fusta per poder passar més còmodament 

cap a la zona del port. La resta de rehabilitació s’ha d’esperar, perquè com hem dit altres vegades és 

competència de costes i no del municipi. El Sr. Arau ho compara amb Sant Antoni de Calonge, però ja 

se li contesta que a Sant Antoni tenen competència municipal i per tant, és diferent.   

Es recorda que al mes d’octubre es va fer una visita des de l’Ajuntament al Ministeri de Costes a 

Madrid i sembla que es va desencallar el tema i que el projecte es podrà redactar sobre gener-febrer, 

treure pliques i posteriorment procedir a la redacció del projecte i execució. Però són tràmits llargs i 

aproximadament anem a uns dos anys vista. De moment la solució temporal és la passera de fusta. 
 

La Sra. Gelabert segueix pels temes pendents parlant de la taxa turística del 2017. Explica que el 1er. 

trimestre es a recaptar 90.057 euros, el 2on i 3er trimestre 135.574,03 euros i que el 4rt trimestre del 

2017 i el 1er del 2018, és de 150.039,91 euros. Pel que fa al 2on, 3er i 4rt trimestre de 2018 no els 

han liquidat a data d’avui. Comenta també que des de l’ajuntament no se sap exactament què 

recapta cada establiment o que abans es feia la liquidació cada tres mesos, però de fa un temps és 

cada sis. En darrer lloc, per aquest 2019 hem previst uns 160.000 euros. Fa referència a la justificació 

que s’ha de fer i que té uns paràmetres molt delimitats per la Generalitat. Haurem de decidir cap a 

on destinar aquest diners. 
 

El Sr. Moliné comenta que podria ser cap a la fidelització dels clients, i la Sra. Gelabert indica que 

potser també invertir en turisme accessible. Fa referència a una formació molt interessant que es va 

fer amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i que algun membre del consell hi va assistir i que és 

un aspecte a treballar donat aquestes persones viatgen acompanyades i viatgen molt. Diu que hi ha 

una partida concreta per estudiar l’adaptació del municipi per treballar el turisme accessible i que de 

fet, sovint amb poques accions es pot aconseguir un gran retorn. Es podria fer una guia 

d’establiments adaptats, etc. 

El Sr. Jiménez apunta que es podria fer una reunió concreta per parlar de la taxa turística i cap on 

destinem els diners.  

 
3. VALORACIÓ DE LA CAMPANYA DE NADAL 2018-2019 
El Sr. Jiménez comenta que les dades que tenim fins ara des dels diversos àmbits i accions 

realitzades, és que la campanya ha anat molt bé. Tant el Pessebre Vivent, Mar dels Nens, Cavalcada, 

etc, hi ha hagut una assistència notable. S’ha recuperat el fil musical, s’ha fet una pista de gel i el 

túnel de llum i so. Tot això ha sumat i ha dinamitzat tot el sector comercial, per exemple, pel que fa al 

sorteig es van recollir unes 30.000 butlletes de participants, unes cinc mil més que en l’anterior 

edició. Pel que fa als assistents comenten la seva valoració: 

- El Sr. Moliné explica que en el seu cas ha vingut menys turista francès, però que ha millorat el 

nacional. Aprofita per comentar que amb la inversió feta del túnel de so i llum seria interessant 

mantenir-lo més temps, però es contesta que és difícil compaginar el dinamisme comercial amb la 

part privada de la gent que viu a la zona i a més, ara ja s’està desmuntant. 
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- El Sr. Canadell comenta que l’Associació ha valorat la campanya positivament. Hi ha bona percepció 

i es fa visible la col·laboració entre sector públic i privat. Fa esment que tenim tots els recursos com a 

municipi i que realment hem de treballar plegats perquè arribem molt més lluny. En relació al Mercat 

de Nadal que es va fer, les empreses participants van estar contentes. L’activitat va estar ben 

organitzada i va ser atractiva. Es va donar possibilitat de participació a totes les empreses. L’objectiu 

era una fira bonica en un cap de setmana que no hi havia activitat però que fos proper a les festes 

nadalenques.  

- El Sr. Arau esmenta que el túnel de llum va ser impressionant i que durant tota la campanya va 

haver molta repercussió a xarxes. Pregunta sobre la pista de gel pel fet de posar-se en un espai 

privat. El regidor explica que es pretenia dinamitzar el Nadal com oferta comercial i lúdica familiar i 

es considerava interessant el fet de tenir obert el parc infantil com una oferta nadalenca forta, tenint 

en compte el volum de famílies que estan aquests dies pel municipi. Es va fer un conveni de patrocini 

i a canvi, s’oferia gratuïtat a les escoles municipals, descomptes a botigues, associacions d’empresaris 

i també anava vinculat a descomptes d’entrades d’altres activitats organitzades per l’ajuntament 

com el Pessebre vivent, Mar dels Nens, etc. Des del parc van realitzar una campanya publicitària molt 

activa, etc. Acaben comentant els assistents que potser la situació s’hauria de millorar. 

- La Sra. Masó diu que a nivell de S’Agaró les activitats van ser correctes però que la il·luminació era 

una mica pobre. S’hauria d’invertir una mica més. Pregunta sobre el fil musical de les galeries i que a 

S’Agaró els hi agradaria, però se li contesta que en aquella zona, la instal·lació és més difícil i tampoc 

tindria el mateix impacte. Però s’anirà estudiant tot.  

- El Sr. Albertí valora la campanya positivament, dient que a nivell de restauració realment han tingut 

molta clientela francesa i el Cap d’Any també ha funcionat bé. 

- El Sr. García, aprofita per comentar que el carrer Pineda de Mar, té una il·luminació escassa i que 

per altra banda, la situació del cotxe del sorteig de Nadal s’hauria de millorar pel que fa a la llum 

perquè queda molt trist. Se li contesta que els llums poc a poc es van canviant i que de fet pel que fa 

a la il·luminació pública es van substituint per leds poc a poc.  
 

La Sra. Calderón demana la paraula per parlar d’una campanya nova en la que treballa l’Associació 

d’Empresaris i que es vol fer del 14 al 17 de febrer. Es dirà Platja d’Aro In Love, hi haurà diverses 

activitats i s’intentarà que s’afegeixi l’Associació de S’Agaró i el sector de la restauració. També 

s’havia pensat establir contacte amb les ciutats de Verona i Terol. 

Sense més comentaris es dona pas al següent tema. 

 
4. PRESENTACIÓ DEL PROCEDIMENT PROJECTE DE MILLORA DEL COMERÇ.  
 

El Sr. Jiménez recorda la proposta que s’havia parlat en altres reunions dient que l’objectiu principal 

és el de guanyar competitivitat en el sector comerç i vincular-ho al turisme de compres.  

La Sra. Aranda pregunta si aquest projecte engloba únicament el sector comerç. Se li contesta que si, 

que pel que fa al municipi en general, hi ha previst realitzar un pla estratègic des de l’àrea de turisme. 

Dona pas a la Sra. Segarra perquè expliqui una mica el projecte i el procediment. 

La Sra. Segarra comença explicant que tenim un municipi amb molta oferta i aquesta cal ordenar-la 

perquè hi ha molts segments de clients i en definitiva no es poden vendre de la mateixa manera tots 

els productes. Destaca que lo més important és la satisfacció del client i complir amb les seves 

expectatives. Per tant, cal posicionar els productes que tenim a través d’una classificació. La idea és 

partir d’una escala de productes, per exemple, els premium o productes d’alta gamma, els exclusius o 

singulars, entre d’altres, que ens ajuden a posicionar la destinació. 
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El procediment serà:  
 

- 1er: analitzar bé l’oferta comercial. Identificar els itineraris que té el client. Es farà a través del què 

anomenem Mystery Shopping que és una persona que actua com un client ocult per detectar quins 

operadors del municipi treballen bé el producte, l’atenció al client, la imatge que donen, la botiga en 

sí, etc. Seria com determinar un catàleg de bones pràctiques perquè és un factor molt important pel 

turista. S’analitzarà tan l’espai físic com l’online, donat també és important per la visió general del 

client. Som destinació de compres i és important saber el posicionament del comerç.  

Es concreten els aspectes positius i negatius, i aquests darrers són els que es treballaran en el 

Projecte de Millora Contínua. Segmentarem per identificar els diversos productes i farem compra 

creuada per no perdre oportunitats. 
 

- 2on: Visites de diversos dies, festius, caps de setmana, etc. Inici per Setmana Santa i el Pont de Maig 

per veure com funciona. Aspectes externs, col·locació dels productes, com s’atén als clients, 

reputació on line, rera botiga que tingui coherència amb l’online. 
 

- 3er: Convocar dues taules de treball amb els comerciants i establir un full de ruta sabent els punts 

forts o febles. És un treball conjunt de tots. La funció de la taula de treball serà recollir tota la anàlisi 

dels punts forts i febles i treballar-hi conjuntament. Cal saber treballar els aspectes negatius 

assessorant, acompanyant i amb ajuts si s’escau. Potser caldrà segmentar per saber vendre el 

producte. Identificar qualitativament i no perdre oportunitats. 
 

El què fem és una valoració a nivell global no de cada botiga posant nom, cal ser discrets i és una 

valoració de la destinació globalment. Després es poden mirar altres fórmules com donar un 

reconeixement, un segell o d’altres per tal d’incentivar als comerços.  
 

El Sr. Jiménez recorda que en el marc del Consell Local i del Pla de Comerç es va establir el 

compromís del sector comerç perquè es treballi en aquesta línia, i que l’Ajuntament en tot cas, posa 

les eines i recolza, acompanya però que cal compromís ferm. 
 

El Sr. Albertí pregunta si s’analitzarà a les botigues que estan associades o a totes i els regidors 

comenten que és un estudi i pla de millora local a nivell de destinació. La Sra. Segarra afegeix que en 

tot cas al moment d’analitzar sempre es pot segmentar per tipus de botigues o destacar quines són 

franquícies per conèixer la informació més detallada. 
 

El Sr. Tura pregunta si la llista de paràmetres que marcaran el projecte poden passar-se al Consell 

donat ells també són compradors del municipi.  

La Sra. Segarra contesta que es vol fer aleatori i en tot cas es podrà passar en el moment previ a la 

taula de treball un qüestionari per valorar la destinació amb els paràmetres que fixem que 

essencialment són: botiga, exposició productes i venda.  

 
5. TORN OBERT DE PARAULES. 
 

No hi ha cap més pregunta al respecte. 
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6. Torn obert de paraules. 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.10 h. 

 

 
 
 
 

Regidor de Promoció Econòmica,                                              Secretària 
Empresa i Ocupació   
 
 
 
Sr. Maurici Jiménez                                                                      Montse Güell i Bergé  
 
 
 
 
Platja d’Aro a 11 de gener de 2019 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
     Exp. GENE2019007821 (X2019007953) 

 

Dia: Dimarts 12 de novembre 2019 

Hora: 09.15 h. 

Lloc: Coworking Aro Impulsa 

 
Assistents Ajuntament:    Sr. Maurici Jiménez. Alcalde de Castell-Platja d’Aro. 

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

Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.    

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 
Sr. Manel Canadell 
 
Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
Sra. Carmen Serrats 
 
Associació d’Empreses del Sector Nàutic 
Sr. Rafel Arau 
 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
Associació d’Hotelers de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sr. Lluis Moliné 
 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 
Altres empresaris 
Sr. Heriberto Limonchi -  Limonchi Assessors 

Sr. Carles Torrent (En representació a l’empresa Sierra de Mias, S.A.) 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR 

El Sr. Limonchi fa una esmena a l'acta sobre la seva intervenció, en el punt número 8 de l'ordre del dia, faltaria 
afegir que ell va preguntar sobre el pla estratègic de turisme, en concret volia saber si estava encarregat o no i 
se li va contestar que no estava encarregat ni hi havia partida pressupostaria i ell va manifestar que en una 
reunió anterior el Sr. Maurici Jiménez els va confirmar una partida pressupostaria aprovada de 40.000 €. 
 
El Sr. Jimenez present en aquest Consell confirma aquestes dades i acorda que es farà aquesta esmena a l'acta, 
de tal manera que es dóna per aprovada. 
 
2. RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES A LA REUNIÓ ANTERIOR 
Es dóna resposta a les preguntes pendents del Consell de data 1 d'octubre. 
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Sobre la demanda a consultar a l'INE sobre les dades estadístiques de Castell-Platja d'Aro comuniquem que 
l'INE no disposa de dades específiques de Castell-Platja d'Aro se'ls va enviar un mail i van contestar dient que la 
informació que podien donar és sobre una zona turística, la Costa Brava, però no sobre un municipi turístic en 
concret. 
 
El Sr. Moliné discrepa, ja que l'INE demana informació al seu hotel, creu que en tot cas no han volgut facilitar la 
informació però que la tenen. 
 
La Sra. Kosidlo aporta que les dades de l'INE tampoc seran totals ni fiables pel que nosaltres volem saber, ja 
que demanen una quinzena d'ocupació i el mes següent demanen l'altra quinzena. 
Des de l'oficina de turisme es demana setmanalment però no tots els hotels contesten l'ocupació que tenen. 
 
El Sr. Jiménez explica que ha recuperat el contacte que es va començar en Booking, van estar parlant de les 
dades d'ocupació de Platja d'Aro els informes que ens poden fer serà una comparativa amb l'any anterior amb 
el percentual a l'alta i baixa per exemple del que va poder veure les dades posava: 
Agost un 10% per sobre del 2018   
Juliol un 5% per sobre del 2018 
Juny un 9% per sobre del 2018 
Maig un 5% per sota del 2018 
Abril un 1% per sota 2018 
Març un 2% per sobre 2018 
Gener i Febrer igual que l’any 2018. 
 
El Sr. Moliné opina que si el mes d'agost ha estat per sobre, és perquè segurament s'han incorporat nous hotels 
al programador de reserves. 
Es pregunta si en aquestes dades ens poden informar de quin lloc provenen les reserves, el Sr. Jiménez 
contesta que venen un dossier tipus, per a tots és el mateix format amb la mateixa informació, però que creu 
que tot dependrà del preu, perquè es tingui una idea, quan van demanar informació per comprar les dades a 
Movistar demanaven 48.000 €, si demanen un preu similar, aquesta proposta serà completament inviable 
comprar aquestes dades. 
Tots els presents coincideixen que si es pot arribar a un acord amb booking són els que ens poden oferir les 
dades més fiables. 
 
El Sr. Jiménez confirma que tot serà qüestió de preu i que està esperant que li facin un pressupost. 
 
El Sr. Joan Barceló comenta que si els hotels passessin les dades de forma fiable, ens podríem estalviar aquests 
euros. 
 
La Sra., Jenny Xufré, apunta a més a més, que a Booking no surten les reserves directes, a vegades entres a 
booking per saber preus i després truques directament a l'hotel. 
 
El Sr. Moliné està d'acord que a través d'aquesta plataforma venen el 80% de les reserves. 
 
El Sr. Canadell puntualitza que aquestes no són dades exactes, que s'ha de valorar. 
 
Segons la Sra. Jenny Xufré el millor seria que els hotels passessin les dades. 
 
La Sra. Rocio Aranda explica que tots els camps de golf tenen un programa informàtic que extreu la informació 
de les reserves, agafa  les dades de l’ordinador i els passa directament al Patronat. 
 
El Sr. Maurici proposa de fer una reunió amb els representants dels hotels per parlar-ne. 
 
El Sr. Heriberto Limonchi opina amb relació a aquest tema de programes informàtics que creu que s'ha de tenir 
en compte que una bona part dels programes no permeten accés, ni deixen passar la informació cap a 
l'exterior, i sobre la demanda que els hotelers passin la informació, és lògica la resistència, ja que si diuen 
l'ocupació que tenen es pot deduir fàcilment la facturació que es fa. 
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El Sr. Moliné diu que només s’ha de donar la informació percentual. 
 
La Sra. Aranda també diu que la informació és global i no d’un per un. 
 
El Sr. Moliné diu que enviarà una mostra de la informació que es pot extreure del seu programa, pot obtenir en 
un llistat, nacionalitat, ocupació i està lligada a l’INE. 
 
El Sr. Maurici Jimenez,  comenta que també insistirem amb la documentació del pàrking de Plajta d'Aro, explica 
que ara s'està negociant la perllongació de la concessió que té Saba a canvi de millores a l'aparcament, millores 
com poden ser: nou asfaltat i retirada de les jardineres per augmentar nombre d'aparcaments, calculen que es 
guanyaran 40 places, dues entrades noves, dues màquines de cobrament noves, detectors d'entrades per 
matrícules d'aquesta manera els residents i treballadors entrarien més directa, lectors de tele tac que 
actualment no està, també estan negociant 20 places per cotxes elèctrics i un espai per guardar 40 bicicletes en 
una gàbia. 
Aquestes adaptacions a la concessió es preveuen tancar-les per aquest any i a final de l'any 2020 quan estigui 
l'Av. Doctor Fleming acabada estigui l'aparcament actualitzat. 
 
El Sr. Moliné comenta per quant de temps s'allargarà aquesta concessió i a parer seu creu que 20 places per 
cotxes elèctrics a la llarga seran poques. 
 
El Sr. Maurici Jiménez li comenta que la durada anirà amb relació a la inversió, com més gran és la inversió més 
temps tenen de concessió. 
Respecte a la reserva de places per cotxes elèctrics són els números que ha fet SABA,  no creu que es desviïn 
gaire de la realitat però en el cas que fossin poques les places sempre es poden ampliar, no seria problema. 
 
El Sr. Rafel Arau demana al Sr. Jiménez que si ara estan negociant amb Saba que aprofiti per parlar i que  
treguin la barrera de l'aparcament que hi ha a la platja de Riuet,  que és una entrada directa i única al Port i que 
els fa molt de mal. El Sr. Jiménez li respon que aquesta concessió la té l'empresa de la zona blava no Saba, la 
concessió de la zona blava explica que expira el mes de juny de l'any que ve i s'està estudiant i replantejant el 
nombre de zones blaves i implementar les zones verdes,  que són per residents. Explica que a la zona del Port 
hi haurà canvis tant per les obres que es tenen previst de fer com per la zona blava. 
El Sr. Arau insisteix en què és molt necessari per al bon funcionament del port que no hi hagi aquesta barrera, 
que les empreses que tenen l'activitat al Port d'Aro els hi perjudica en excés. 
 
El Sr. Joan Barceló proposa traslladar la barrera a la zona de la Pineda, d'aquesta manera queda lliure l'accés a 
la platja i l'aparcament a la Pineda continuarà sent privat. 
 
El Sr. Jiménez insisteix que per les obres de la zona del Port aquest estiu s'haurà de canviar l'entrada. 
 
Tant la Sra. Jenny Xufré com el Sr. Joan Barceló comenten que entenen la problemàtica i estudiaran possibles 
solucions. 
 
El Sr. Canadell és del parer que s'han de facilitar al màxim la comoditat al visitant, no complicar l'aparcament en 
èpoques de màxima afluència, creu que les zones verdes estant molt bé quan hi ha més residents que visitants i 
aquí és al revés hi ha més visitant que resident. 
 
El Sr. Jiménez li comenta que la zona verda no està pensada per la zona comercial sinó més per les zones 
residencials com pot ser la urbanització Ridaura o a la zona d'aparcament de Castell d'Aro i S'Agaró, són caos 
on estiuejants aparquen els cotxes i no es mouen durant tot l'estiu. 
 
El Sr. Canadell demana que es tingui en compte la seva aportació a l'hora de fer un estudi o proposta de la zona 
verda. 
 
El Sr. Jiménez donarà més detalls a mesura que es vagin parlant i ampliant detalls del tema. 
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Un altre tema que es millorarà amb la concessió de la zona blava és la millora de la tecnologia en les màquines 
de pagament, que les instruccions estiguin en idiomes i que sigui més fàcil fer el pagament de sancions quan un 
no ha posat tiquet o es passi de l'hora, l'Oficina de Turisme confirma lo complicat que és pels estrangers i 
alguns del país utilitzar aquestes màquines.  
 
El Sr. Moliné pregunta si amb la nova concessió s'ha tingut en compte un lloc per aparcament d'autocars. 
 
Es respon que es concentrarà a la zona dels Estanys, dins de la zona comercial no es preveu perquè per cada 
autobús que aparqui treu 10 places d'aparcament. 
 
També comenta que es va valorar ampliar el soterrani per fer més aparcament però la inversió serà massa 
elevada al voltant de 4,5 milions d'euros i no sortien moltes places més,  per tant es va estimar més millorar 
l'aparcament que hi ha ara. En un futur també hi ha la previsió de fer aparcament a la Masia Bas. 
 
El Sr. Moliné insisteix a buscar una zona d'aparcament per autobusos, en algun terreny municipal que de 
moment no s'utilitzi, comenten que podria ser la zona d'aparcaments d'autocaravanes que hi ha ara a la zona 
dels estanys i que hauran de marxar quan hi hagi el nou aparcament especial per elles. El Sr. Moliné creu que 
podria ser un bon lloc. 
 
3. INFORMACIÓ CAMPANYA DE NADAL 
El Sr. Joan Barceló explica les novetats per la campanya del Gran Sorteig de Nadal, comenta que el mecanisme 
de participació és el de sempre, els canvis per aquest any són amb el cotxe, es canvia de marca i es proposa que 
sigui un Kia, el model és un Kia Stonic. La casa Kia aquest any són patrocinadors de la Pista de Gel, se'ls va 
demanar un pressupost i va encaixar per preu i es va considerar que estava bé que fos relacionat. 
Es canvia també el nombre de guanyadors i premis. La relació de premis seran, primer premi el cotxe més un 
lot de regals, el 2n premi serà la bicicleta elèctrica més un altre lot de regals i després en comptes de fer un 
tercer premi es faran 18 lots de regals més, per tant en total hi haurà 20 guanyadors. 
El Sr. Moliné celebra la proposta, ja que ho havien demanat en les edicions passades, opina que són massa 
regals a repartir només en tres premis i que d'aquesta manera a l’haver de venir a recollir els premis tornen al 
municipi un altre cop. Pregunta si el cotxe és híbrid i se li contesta que no que és gasolina. 
El Sr. Barceló explica com funcionarà la pista de gel i que hi haurà un descompte de 3 euros en els tiquets d'una 
hora  comprant una entrada del Parc Infantil del Mar dels Nens o del Pessebre Vivent. 
El Sr. Jiménez informa a l'Associació de S'Agaró que aquest any se'ls posen llums de Nadal al Parc Sant Ramon, 
la Sra. Serrats demana que s'encenguin els llums al mateix moment que a Platja d'Aro, que l'any passat van 
anar molt més tard. 
El Sr. Moliné pregunta qui vindrà d'invitat a encendre les llums. 
La Sra. Jenny Xufré explica que com l'any passat hi haurà tres grups de timbalers i xarangues que aniran tocant 
pel mig del poble i portant a la gent cap al túnel de llum cap al carrer Miramar. 
Es pregunta com és que aquest any el túnel de llum torna a ser al mateix lloc si es va quedar que seria mòbil, el 
Sr. Jiménez explica que tècnicament és impossible canviar-lo de lloc ni per mides ni per estructura del 
mecanisme. 
Després de l'incís la Sra. Xufré continua explicant que com a novetat aquest any s'ha contractat un grup de 
teatre itinerant, aniran per les diferents zones del centre explicant històries relacionades amb el Nadal. 
El Sr. Moliné proposa que hi hagi un Pare Noel amb carro i llum i que es vegi mol, .passejant pels carrers de 
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
La Sra. Serrat demana si haurà algun esdeveniment previst de fer a S'Agaró, i es respon que en principi hi ha els 
dos tallers infantils que han demanat de fer, un el paga l'Ajuntament i l'altre el paga l'Associació, s'estudiarà la 
possibilitat que un dels passis del Teatre es faci a S'Agaró. 
El Sr. Canadell dona suport a l'Associació de S'Agaró perquè és un dels passis de Teatre es facin al nucli de 
S'Agaró. 
 
La Sra. Serrat demana també que es posi fil musical al carrer de S'Agaró. 
 
El Sr. Canadell explica que des de l'Associació d'Empresaris tenen previst fer el Mercat de Nadal com l'any 
passat però amb un projecte diferent que estan ultimant els detalls, serà el 14 i 15 de desembre i es faran 
activitats entre la rotonda de l'ajuntament fins al carrer Miramar, hi haurà dos portals d'entrada amb motiu 

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 

Nadalencs, el concepte seria com entrar en una ciutat del Nadal. De moment explica que tenen diferents 
Sponsors i ja tenen parades compromeses. 
Explica que el cost d'aquests portals es força elevat i que potser interessaria deixar-los muntats durant tota la 
campanya. 
La Sra. Xufré pregunta si són de compra o de lloguer. 
El Sr. Canadell li contesta que de lloguer i continua explicant que qui entri al mercat tindrà un passaport que 
consisteix a posar segells i un cop estigui tot segellat entraran en un sorteig. 
La Sra. Xufré estudiarà la proposta dels portals per Campament Reial però s'ha de veure i valorar. 
 
4.- PLATJA D’ARO PROFESSIONALS 2020 
El Sr. Joan Barceló explica l’activitat del Platja d’Aro professionals, comenta que és la quarta edició que es fa i 
que es tenen bons resultats. 
Aquest any es treballen els perfils de ajudant de cuina i d’auxiliar de cuina, les empreses que contractin als 
participants amb un contracte mínim de sis mesos tindran una subvenció per part de l’ajuntament. 
Hi ha 14 participants del municipi, són persones que estan inscrites al Club de la Feina i estan en risc d’exclusió 
per la quantitat de temps que porten sense treballar. 
 Explica que el dia 7 es va fer la presentació a les empreses que estaven interessades en contractar a alguna 
d’aquestes persones. 
Tant el Sr. Moliné com el Sr. Arau demana que se’ls passi informació al respecte. 
El Sr. Jiménez explica que aquest és un bon programa que s’organitza des de l’àrea i que les dades ho 
corroboren,  la majoria dels participants un cop acabat el contracte segueixen treballant en el mateix lloc o en 
poc temps troben feina. 
 
El Sr. Limonchi diu que ha de marxar però que abans té un pregunta sobre la situació del Pla Estratègic. 
 
La Sra. Jenny Xufré li contesta i li fa un desglossament de situació del Pla Estratègic de Platja d'Aro, dient que 
els pressupostos 2018-2019, no hi havia cap partida destinada al pla estratègic, el mes de març es va fer una 
modificació de crèdit de 40.000 euros, hi ha hagut un nou canvi de govern, a l'estiu es van fer les enquestes als 
visitants a través de l'UDG i ara es continuaran fent les enquestes durant la temporada d'hivern, a més a més 
s'ha posat en contacte amb Intueri, que ha fet l'estudi de millora del comerç de Platja d'Aro, perquè ens facin 
una proposta de pla d'accions, començaran fent entrevistes a diferents empresaris del municipi de diferents 
sectors. Tot i això que han parlat amb Intueri no hi ha una empresa seleccionada per al Pla Estratègic com a tal, 
creuen que primer fa més falta una diagnosi i un pla d'accions. 
Aquest any s'ha treballat amb els comptadors de persones, més les entrevistes durant l'estiu i tardor i ara es 
contracta a Intueri per fer una diagnosi, el pas següent són formar taules de treball però abans es volen reunir 
amb empresaris del municipi de diversos sectors i amb les diferents impressions dels empresaris es muntaran 
aquestes taules de treball, de turisme, de cultura, de comerç.... 
Amb les propostes que surtin d'aquestes taules, es muntaran un pla d'accions a fer. 
El Sr. Limonchi respon que segons la seva opinió, ja que l'Ajuntament té els diners més la responsabilitat, està 
en un punt clau per decidir el futur de Plajta d'Aro, han decidit portar una línia de treball determinada però 
estaria bé comptar amb l'opinió del sector privat a l'hora de decidir i com s'han de treballar les diferents taules. 
Recalca que les grans empreses tenen plans de màrqueting per saber cap a on han de dirigir-se i van 
evolucionant, ell simula Platja d'Aro com a una gran empresa. 
El Sr. Jimenez explica que totes les taules es faran a porta oberta i es poden participar en les que es vulguin, es 
buscarà un pla que tothom estigui representat i que es creguin que les actuacions que es faran seran les 
adequades, és l'única manera que funcioni. 
 
5.- VALORACIÓ DARRERES ACTIVITATS REGIDORIA DE TURISME. 
Festa de la Cervesa, ens comenten que es van posar comptadors de persones, en total han passat 36.786 
persones, com ja sabem són números aproximats, ja que aquest que conta números de telèfons no conta els 
números repetits, i tampoc conta les persones que no porten mòbil o que tenen el wifi tancat. 
A la reunió valorativa amb els empresaris participants, explicaven que alguns havien treballat menys que l'any 
anterior però també és veritat que hi havia dues casetes més,  més les dues casetes de cervesa artesana. 
El Sr. Arau comenta que com a totes les activitats alguns l'hi funciona millor que altres. 
Per l'any vinent 2020, les dates proposades són del 2 al 4 i del 9 al 12 d'octubre. 
Econòmicament la festa de la cervesa té un pressupost de 85.000 euros i en recuperen 15.000 euros. 
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Aquest any han treballat el tema de reciclatge, fent servir  gots retornables,  explica que ha estat una prova 
pilot però per l'any que ve volen que sigui una tònica general en totes les actuacions, es mirarà de fer gots 
retornables  amb marca pròpia. 
El Sr. Moliné afegeix de treballar amb una ONG perquè recullin el retorn del got per l'entitat. 
La Sra. Xufré confirma que aquest any van treure 12000 gots. 
 
Fira de Click de Playmobil, comenten que va sortir molt bé, va passar 4043 persones que per ser la primera 
edició ho consideren un èxit, s'han recaptat 4296 euros,  que els han donat a l'entitat social de Viu Autisme, van 
donar el xec durant el dia de la infància al Palau d'Esports. 
Continua explicant que va mancar la implicació per part dels comerços de Platja d'Aro tot i que van demanar la 
seva col·laboració no van tenir cap resposta per la part del sector privat. 
El Sr. Joan Barceló creu que per la segona edició estaria bé ambientar tot el poble amb figures de Playmobil. 
 
6.- ASSUMPTES D’ULTIMA HORA. 
El Sr. Arau explica que el Port d'Aro estarà present a la fira de Dusserdolf i París,  donant la revista del Club 
Nàutic Port d'Aro. 
Comenta que des del Club cada mes editen una revista digital i demana a les associacions si a través d'elles la 
podrien fer arribar als seus associats i altra gent que es pugui tenir a la base de dades. 
També proposa fer promoció de la campanya de Nadal durant l'estiu,  inclús poder tenir exposat el cotxe ja a 
l'estiu, igual tenint-lo tant de temps exposat es podria aconseguir un descompte més gran del que tenim ara. 
El Sr. Moliné està d'acord amb la proposta del Sr. Arau i comenta que estaria bé que als hotels també es 
tinguessin la publicitat informativa de les activitats que es farien per Nadal. 
El Sr. Jiménez apunta que estan estudiant una proposta de què els hotels puguin tenir una pantalla tàctil amb 
informació de totes les activitats del municipi, aquesta informació es podria enviar per waths als mòbils o 
l'hotel podria imprimir la informació que desitgés el turista o visitant. 
El Sr. Moliné li demana que es faci una reunió per parlar del tema i que tinguin els costos que suposa per cada 
hotel aquesta pantalla d’aquesta manera els hotels podran  valorar la inversió. 
 
La Sra. Gemma Gou informa que ells han posat una pantalla gegant a l'exterior de la zona del Parc d'Aro i es 
presta a passar publicitat de la campanya de Nadal per aquesta pantalla. 
 
El Sr. Lluis Moliné comenta i ja ho ha fet amb altres ocasions que s’haurien de reprendre els contactes 
d'agermanament amb els pobles francesos com Brive la Gaillarde. 
 
El Sr. Jimenez recupera la idea i proposa fer un acte institucional i posar un cartell. 
 
La Sra. Gou comenta que a Palamós una de les accions que fan amb els pobles d'agermanat és l'acolliment de 
nens durant l'estiu. 
 
El Sr. Moliné s’oferiex a rependre  el contacte amb aquest municipi, ja que ell va ser un dels promotors 
d’aquest agermanament. 
 
El segon tema que vol comentar el Sr. Moliné,  és sobre la Tassa Turística recaptada si ja s'ha pensat en una 
finalitat. 
 
El Sr. Arau demana si és possible que imprimim l'ordre del dia per tothom, és conscient que s'envia per correu 
electrònic, però creu que seria millor de tenir-la en paper per poder seguir bé la reunió. 
 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 11.15  h. 
 
 
Secretària 
  
 
Laura Riba Montesinos  
Platja d’Aro a 1 d’octubre de 2019. 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
     Exp. GENE2019008664 (X2019008820) 

 

Dia: Dimarts 17 de desembre 2019 

Hora: 09.15 h. 

Lloc: Coworking Aro Impulsa 

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

Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.    

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 
Sr. Manel Canadell 
 
Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
Sra. Carmen Serrats 
 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
Associació d’Hotelers de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sr. Lluis Moliné 
 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 
 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 
Sector Galeries Sant Lluis 
Sra. Dolors Guirado 
 
Altres empresaris 
Sr. Heriberto Limonchi -  Limonchi Assessors 

Sr. Vito Garcia 

Sr. Josep Mª Tura 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR 

El Sr. Limonchi comenta que no ha rebut l’acta i abans de la seva aprovació li agradaria veure-la, se li dóna una 
còpia i finalment no fa cap aportació pel que s’aprova l’acta de la reunió anterior del dia 17 de novembre de 
2019. 
 
 

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 

 

2.- RESUM ACTIVITATS DE NADAL 2019-2020 
La Sra. Carme Serrats explica la incidència que va tenir amb la llum durant l'activitat del 15 de desembre a 
S'Agaró, comenta que no és la primera vegada que passa que s'organitza una activitat, es demana un punt de 
llum i quan comença l'activitat aquest està inactiu. 
Se li respon que en aquest cas es pensaven que estava connectat, ja que ho fan a distància però quan es van 
podar els arbres o es van instal·lar els llums de Nadal ho van desconnectar i després no es va pensar a tornar-ho 
a connectar. 
La Sra. Jenny Xufré pregunta si al final es va poder portar a terme l'activitat,  se li respon que sí que es va poder 
portar a terme  però que va començar tard i que va saltar la llum un cop més,  desinflant-se la carpa amb el 
perill que comporta que algun nen es quedés atrapat a dins. 
 
La Sra. Gemma Guisado vol fer un comentari sobre la pista de gel, està molt poc il·luminada, hi ha una 
decoració molt pobre i que actualment la poca decoració que hi ha, està desmuntada i que ningú l'arregla, 
Pregunta si l'ajuntament té alguna forma de demanar que la tinguin una mica més curosa. 
El Sr. Joan Barceló explica que la pista de gel es va fer a través de concurs i que només va haver-hi una empresa 
que es va presentar al concurs. 
El Sr. Canadell pregunta si la pista no és del PP'S, se li confirma que ells la gestionen però que la licitació anava 
a nom d'una altra empresa, apunta que l'Ajuntament podria fer un seguiment de qualitat, de què l'activitat es 
desenvolupi correctament. 
El Sr. Joan Barceló està d'acord que la zona queda poc il·luminada i que faran la gestió de veure si es pot 
il·luminar una mica més. 
El Sr. Lluis Moliné comenta que a diferència de l'any passat que estava a dins del parc, es veia tot més 
acompanyat i aquest any en l’estar fora, està més solitària i queda més fosca però és la mateixa gestió que l'any 
passat. 
Tothom està d'acord amb l'aportació del Sr. Moliné. 
El Sr. Joan Díaz creu que l'activitat és atractiva pel poble, ell hi va sovint amb la seva filla i veu que hi ha 
moviment, considera que és un atractiu més dins de tota la campanya de Nadal. 
El Sr. Barceló explica que van estar mirant de canviar la ubicació de la pista de gel a la plaça del Mil·lenari,  però 
en estar la zona en obres van preferir deixar-la a la plaça dels Estanys, potser aquesta plaça és massa gran i la 
pista no ocupa prou espai. 
La Sra. Jenny Xufré comenta als presents que tot i que la gestiona un ens privat hi ha diners públics i no 
consideraven adient que la pista estigués dins d'una zona privada, explica que la pista té un cost energètic força 
elevat i que potser hauríem de valorar de posar una pista de gel en un municipi de costa,  on les temperatures  
són força altes, segurament no és la proposta d'activitat més adequada. Així i tot acorda que parlarà  amb la 
Vanessa del PP'S, persona de contacte de l’activitat,  per mirar si poden il·luminar-la una mica més i que cuidin 
la decoració. 
La Sra. Dolors Guirado és del mateix parer, és de l’opinió que com  encara queden dies per poder gaudir de la 
pista de gel, s’hauria de millorar. 
El Sr. Vito Garcia, creu que haurien de tenir en compte totes aquestes mancances i de cara a l'any vinent posar-
les en el plec del concurs. 
El Sr. Joan Díaz proposa millorar l'espai amb un mercat de nadal al voltant, comenta que a l'Associació 
d'Empresaris li va costar molt trobar marxants per muntat el Nadal Shopping perquè eren pocs dies de mercat i 
en fer-lo a l'Av. S'Agaró no es podia tancar el carrer durant més dies, per això si es canvia la ubicació, es podria 
fer un mercat més llarg i trobar més parades. 
 
El Sr. Manel Canadell, comenta que el túnel de llum ja ha perdut el seu impacte, el cost que representa muntar-
lo es podria destinar a una altra cosa. 
Tant la Sra. Jenny Xufré com el Sr. Barceló expliquen que el túnel es va comprar i que s'hauria d'amortitzar una 
mica més abans de deixar-lo, també expliquen que es va mirar de poder-lo canviar de lloc, però el format de 
l'estructura està fet per posar-lo en aquell carrer. 
Potser estaria bé buscar una activitat que es relacioni amb el túnel de llum, aquest any l'escola de ball va fer 
una coreografia, a ella se li acut poder fer alguna gimcana per la zona i donar-li més protagonisme. 
 
El Sr. Manel Canadell, apunta que el fil musical no se sent gaire a l'Av. S'Agaró i pel Mercat de Nadal es va  
haver de contractar un equip de música. Se li contesta que tot el fil musical va relacionat amb les diferents 
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zones del centre, si s’apuja molt el volum a l'Av. S'Agaró a les Galeries el so és massa  alt i els veïns es queixen, 
tot i que s'han mirat de reencaminar els altaveus, no hem aconseguit pràcticament res, s'han de posar 
reguladors de so a les diferents zones i s'està mirant quina és la millor opció per fer-ho. 
La Sra. Dolors Guirado és del parer que amb el que costa el túnel de llum es podria  decorar tot el municipi, no 
posar tots els esforços al carrer principal quan aquest ja està ben arreglat, és partidària de fer més coses i 
donar més vida a dins de les galeries i altres zones. Si la despesa del túnel es repartís a tot el centre comercial, 
estaria tot més ben repartit i proporcionat, potser s'haurien de fer més coses de menys import, ja que el túnel 
de llum s’emporta un gran pressupost de la partida de Nadal. 
 
El Sr. Moliné és del parer que quan estiguin les obres del Doctor Fleming acabades, farà que la zona de les 
galeries millori de per si, llavors es podrà pensar diverses activitats en aquest espai, des de la fira de Nadal, el 
túnel de llum,  pista de gel a la plaça del Mil·lenari.... 
 
El Sr. Canadell explica que el que l'Associació intenta fer amb les activitats que organitza, és fer venir gent en 
moments de poca afluència, per això han fet la fira aquest cap de setmana i no el del Pont i pel mateix motiu 
estan treballant el cap de Setmana del Platja d'Aro in Love. 
 
Respecte al Mercat de Nadal el Sr. Vito Garcia creu que es fa a l'Av. S'Agaró per poder-lo consolidar, després, ja 
es pot mirar de canviar la ubicació però no abans que es consolidi. 
El Sr. Joan Diaz continua pensant que el Mercat ha durat poc temps, s'hauria de buscar un lloc alternatiu, ja que 
entén que tancar l'Av. S'Agaró més dies és inviable. 
El Sr. Joan Barceló conclou el tema del Mercat comentant que en ser una activitat de l'Associació han de valorar 
la Junta de l’Associació la repercussió que ha tingut i trobar les millores pertinents. 
 
La Sra. Guisado recull l'aportació de la Sra. Jenny Xufré sobre la gimcana, creu que es podria lligar amb un 
Geocaching i posar algun catchin amagat per les galeries per fer zones i promoure-les. 
El Sr. Moliné explica que a Platja d'Aro, ja es va fer la trobada europea del Geocaching i que al municipi hi ha 
gent molt participativa en aquesta activitat. 
La Sra. Jenny comenta de totes maneres que estem parlant de fer coses per l'any que ve i en canvi en el Consell 
es parlen de temes d'un mes vist. Potser seria aconsellable començar a parlar i planificar millora de les 
activitats per l'any 2021. 
 
Explica que des de Turisme aquest any tenen previst assistir a la fira MIT de Moscou, compartiran taulell amb 
Lloret de Mar i un grup d'empresaris, comenta que l'estand té un cost de 2600 euros més iva per si algú està 
interessat a participar, es repartirà el cost amb la gent que vulgui anar-hi, la proposta és promocionar el destí 
no es participa en l'àmbit privat. 
 
El Sr. Moliné explica que s'està treballant en una proposta a través de l'Associació d'hotelers en la que es vol fer 
una promoció i convidar a clubs ciclistes a fer una estada d'una setmana a Platja d'Aro, s'està treballant la 
proposta amb diferents hotels del municipi i amb les diferents associacions del municipi. 
La Sra. Jenny Xufré comenta que si es materialitza la proposta poden comptar amb la col·laboració de 
l'Ajuntament. 
Segueix comentant que durant el mes de maig es farà una trobada mundial de creueristes i que es farà a l'Hotel 
de S'Agaró també explica que ben aviat es farà la presentació del Patronat de Turisme pel 2020, s'està 
treballant en una guia d'allotjaments i també en una guia d'oci. 
La Sra. Aranda pregunta quan parla de guia d'oci també inclou esports i activitats. 
Se li respon que la idea és fer tot l'oci i activitats. 
 
El Sr. Moliné pregunta si a la guia que s'està elaborant  han pensat a tenir alguna zona de la platja on es 
permeti que puguin anar els gossos, pregunta si escara està vigent la incompatibilitat de bandera blava més 
gossos, si és així es podria buscar una platja on no tingués acreditada la bandera blava i fer-la servir per a 
gossos també. 
Se li comenta que s'ha pensat en aquesta opció, l'única possibilitat seria la Platja de Riuet i aquesta s'ha 
descartat perquè a l'estiu s’hi fan moltes activitats.  
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El Sr. Moliné proposa a sota de l'Hotel Costa Brava que hi ha un tall de platja petitet, podria ser una opció, 
posar-li en nom de Platja del Cavall Bernat per separar-la de la platja gran i així no es perdria  la Bandera Blava 
d’aquesta zona. S'acorda que s'estudiarà el tema. 
 
 
 
La Sra. Loli Guirado comenta sobre el tema dels creueristes que sempre es pensa amb aquesta gent però no es 
pensa mai en els treballadors dels creuers, són gent que tenen força poder adquisitiu gasten força i que no van 
a els excursions sinó que es queden per la zona. 
El Sr. Moliné comenta que a ell alguna vegada li han llogat alguna habitació per poder anar a la platja, després 
banyar-se i està una estona tranquils i descansant en comptes de quedar-se al creuer. 
El Sr. Josep Mª Tura comenta que en algun moment ja es va parlar d'aquest tema però per fer excursions de 
compres a Platja d’Aro. 
El Sr. Moliné comenta que el problema sempre és que s'ha de pagar als que fan les excursions, s'ha parlat 
d'aquest tema en algunes ocasions però mai s'ha arribat a cap acord amb ells. 
Es comenta que la persona que es tenia com a contacte és el Sr. Pol Fages. El Sr. Joan Díaz que el coneix agafa 
el compromís de parlar amb ell i reprendre el tema. 
 
3.- CALENDARI D’ACTIVITATS 2020 
Es reparteixen una prèvia del calendari d'activitats per l'any 2020 que són les activitats que es repeteixen cada 
any,  al final del calendari hi ha les dates dels dies festius a França. 
Es comenta que per aquest any, tot i que s'han rebaixat els pressupostos generals de cada àrea, s'han 
mantingut els imports de les subvencions que es donen  a les associacions. 
El Sr. Joan Barceló comenta que s'han presentat algunes al·legacions respecte a la pujada de l'impost de l'IBI i 
escombraries, explica que l'Ibi s'ha apujat pel tema de les franges forestals, abans corresponia als particulars 
fer-se càrrec d'aquestes franges però ara ha de ser l'administració qui ho ha d'assumir i sobre el tema de les 
escombraries, s'ha obert una plica nova en la qual s'ha de comprar maquinària i es demana millora del servei, 
aquesta millora ve relacionada amb el reciclatge. 
Explica que per llei també s'ha apujat un 2,5% els sous de l'administració i es començaran a pagar els interessos   
de l'endeutament de l’ajuntament, per tant, per fer front a tot aquest increment s'han hagut de reduir altres 
partides. 
El divendres es farà el ple per aprovar els pressupostos i es publicaran, aprofiten per convidar a tothom que 
vulgui a anar al Ple i  fer les al·legacions que considerin. 
 
4.- PROPOSTES D’ACTIVITATS D’ASSOCIACIONS  2020 
La Sra. Gemma Guisado ens fa partícips de la nova associació cultural que han creat, es diu Culturejant, i un 
dels primers actes que volen portar a terme serà durant el Carnaval, la primera actuació que tenen prevista  
serà una òpera, ja tenen els tenors emparaulats i es volia lligar després amb un ball de màscares, el lloc previst 
per fer-ho serà l'Hotel Costa Brava. 
Tant la Sra. Jenny Xufré com el Sr. Joan Barceló els hi agrada la proposta però comenta que ho haurien de lligar 
també amb l'Àrea de Cultura. 
La Sra. Guisado ja ho té previst i per demà ja tenen organitzada una reunió amb  Sandra López per parlar de 
l'Associació. 
 
5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
El Sr. Lluis Moliné explica que va tal com es va quedar, va parlar amb booking per saber com estava el tema de 
la venda de dades de la seva central de reserves, comenta que estan treballant en el tema que és viable però 
que s'ha de mirar cost, ell va parlar amb la Núria Claramunt que és l'encarregada d'Espanya i Andorra. 
La Caixa també té dades per vendre a través dels TPV però no saben quin format se li donarà, el Sr. Joan 
Barceló comenta que és una oportunitat si es pot arribar a un acord que ens facin un format de dades a la carta 
d'acord amb les nostres necessitats. 
S'acorda que passades les festes es farà una reunió amb Turisme per parlar del tema. 
El Sr. Moliné explica que per aquest 2020, booking ha fet millores i volen vendre serveis com: excursions, 
entrades, lloguers de cotxes... 
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El Sr. Vito Garcia vol preguntar si s'ha pres alguna mesura en vers als allotjaments turístics, el Sr. Joan Barceló 
respon que de moment es té un esborrany d'ordenança i que es presentarà a les comissions informatives de 
gener,  un cop estigui aprovada es comentarà i s'informarà el Consell Local. 
Explica que es té previst contractar un inspector per aquest tema i està contemplat a l'organigrama de la 
plantilla. La idea és tenir-ho per aquest any 2020 però tampoc ho pot assegurar, s'anirà informat a mesura que 
es vagi avançant en el tema. 
Una altra proposta és que tant els establiments comercials com els allotjaments turístics tinguin un codi QR a 
l'entrada de l’establiment o apartament amb tota la informació, aquesta proposta  no creu que estiui operativa 
aquest 2020 però estan treballant amb el tema. 
 
6.- TORN DE PARAULES. 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 10.47  h. 
 
 
Secretària 
  
 
Laura Riba Montesinos  
 
 
Platja d’Aro a 1 d’octubre de 2019. 
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