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INTRODUCCIÓ
L’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i
S’Agaró, és una àrea que té com a missió portar a terme accions que afavoreixin al municipi
com una població proactiva en relació a la dinamització econòmica, reforçant el seu teixit
empresarial amb la finalitat de créixer cap un desenvolupament econòmic i social que englobi
més ocupació, qualitat i servei com a municipi de referència a les comarques gironines.
Amb recursos propis de l’Ajuntament així com amb el recolzament d’altres administracions,
hem creat un conjunt de serveis permanents per donar resposta a les persones que busquen
feina i a les empreses del territori, oferint serveis de qualitat per avançar cap a un model
econòmic competitiu, sostenible i de qualitat per a les persones i empreses en general.
Passem a detallar les accions que s’han realitzat aquest 2017.
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1.DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
1.1 Accions de dinamització empresarial
CAMPANYA GASTRONÒMICA INFANTIL “XICS GASTRONÒMIC”
La segona edició de la campanya Xics Gastronòmic es va celebrar del 20 de maig al 4 de juny
de 2017. Xics Gastronòmic és una campanya gastronòmica que va sorgir amb una objectiu clar
que engloba dues vessants. En primer lloc, fomentar entre infants i famílies la importància
dels aliments saludables tot posant en valor el menjar de qualitat que ha d’ajudar a prevenir la
desaparició de tradicions alimentaries locals. En segon lloc, situar el sector de la restauració
situar en l’àmbit gastronòmic familiar als restaurants de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.
La campanya novament ha estat avalada i recolzada per la Fundació Alicia, centre de recerca
de gran recorregut educatiu i divulgatiu dedicat principalment a la innovació tecnològica en la
cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni agroalimentari i
gastronòmic així com per l’Aula Gastronòmica de l’Empordà-Cuina de l’Empordanet.
La inauguració novament es va realitzar dins del marc de la Jornada del Joc i el Dia de la
Família que es realitza cada any des de l’Àrea d’Infància amb la xerrada del Dr. Carlos
González i amb la introducció del Dr. Carles Casabona.
Amb aquesta premissa, durant la quinzena es van realitzar molts esdeveniments entre els que
podem destacar el mercat de productors locals per donar a conèixer els productes de
proximitat del nostre territori, programes de ràdio vinculats amb el territori i gastronomia,
tallers de cuina a les escoles, Institut i Centre PTT-PFI Guíxols-Vall d’Aro, de la mà de Fundació
Alicia, tallers a restaurants participants en la Campanya Xics Gastronòmic, visites guiades a la
granja, taller d’un pic-nic saludable en el marc del Parc dels Estanys amb visita guiada a càrrec
del Grup Sterna i una gran cloenda en format de Showcooking impartida per cuiners de l’Aula
Gastronòmica de l’Empordà que van realitzar dos tallers de cuina.
Pel que fa a la participació del sector de la restauració en aquest edició es va comptar amb
vint-i-sis restaurants que van oferir un menú saludable infantil amb un preu tancat o també
amb l’opció de fer racions petites de la mateixa carta d’adults.
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La valoració final de la campanya Xics Gastronòmic va ser molt bona, tant per la participació
en totes les accions portades a terme com per la col·laboració del sector de restauració del
municipi que ràpidament va engrescar-se a participar en la campanya.
Cal destacar però, que de cares a la propera edició hem de treballar estretament amb els
restauradors en aspectes tan importants com són la difusió de la mateixa campanya així com
dels menús que han d’oferir i promocionar entre els seus clients
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CAMPANYA DE NADAL: CADA DIA ÉS NADAL A CASTELL-PLATJA D’ARO
Per segon any consecutiu s’ha portat a terme la campanya de promoció turística i comercial
Cada dia és Nadal a Castell-Platja d’Aro. La campanya nadalenca es va celebrar del 2 de
desembre de 2017 al 7 de gener de 2018i en aquesta edició es canviar el format dels premis
del Gran Sorteig de Nadal. El primer premi fou un cotxe model Toyota Aygo carregat amb un
lot de regals; el segon premi, una bicicleta elèctrica amb un lot de regals, i el tercer, un cap de
setmana al municipi amb un lot de regals. Cal destacar que l’èxit de la campanya rau
principalment amb la gran participació de prop d’un centenar d’establiments entre els que
destaquem, botigues, allotjaments, restaurants, centres d’estètica, perruqueries o empreses
d’oci, etc que es van adherir a la campanya oferint regals valorats en 50€ per formar part del
Gran Sorteig de Nadal. Alhora cal tenir present la col·laboració de les diverses associacions
d’empresaris del municipi com són

l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro,

l’Associació d’Hotels de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i l’Associació d’Hoteleria, Restauració i
Oci del municipi.
Novament els premis que formaven part del sorteig van crear una gran expectació durant tota
la campanya, sobretot el primer premi format pel cotxe, que durant tota la campanya va estar
exposat a la Plaça de l’Ajuntament.
La segona edició d’aquesta campanya ha estat molt positiva donat que prop de vint-i-cinc mil
persones hi van participar dipositant la seva butlleta que havien obtingut als diversos
establiments col·laboradors després de realitzar-hi les seves compres per un import mínim de
20 euros. En aquesta ocasió el primer premi ha recaigut en una persona del municipi de
Aiguafreda, el segon a una veïna de Platja d’Aro, i el tercer, en veí de Palafrugell.
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1.2 CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
L’any 2015 es van iniciar una sèrie de reunions periòdiques amb les diverses associacions
d’empresaris del municipi així com amb persones que representen altres sectors empresarials
que no es troben associats.
L’objectiu era el de crear un treball en xarxa i un debat conjunt entre el sector públic i el
sector privat per tal d’aconseguir crear sinèrgies, punts d’unió i aconseguir sumar esforços tot
treballant en col·laboració per al bon desenvolupament d’activitats, projectes i altres
propostes en els quals treballa l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
La bona consolidació de les taules de treball aconseguida al llarg d’aquests dos anys, van
portar al primer semestre del 2017 a poder formalitzar un òrgan de representació del sector
empresarial i del sector públic com és el Consell Local de Desenvolupament Econòmic.
Aquesta creació ha representat poder complir amb l’objectiu fonamental de les taules de
treball que no era un altre que crear sinèrgies entre ambdós sectors, el públic i el privat i
trobar punts de connexió per treballar conjuntament i fomentar la dinamització econòmica de
la població.
El procediment i dinàmica de les reunions del Consell Local de Desenvolupament Econòmic ha
estat la mateixa que dels seus orígens com a taules de treball. Es convoquen reunions
mensuals per a debatre activitats, valorar propostes, projectes i accions en l’àmbit turístic,
comercial i de dinamització cultural.

1.3 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DEL MUNICIPI
Durant aquest any, Aro Impulsa ha seguit treballant en col·laboració amb les diverses
associacions empresarials del municipi per tal de recolzar la seva proposta de dinamització i
organització d’activitats. En aquesta línia, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de gener a
desembre de 2017 ha atorgat tres subvencions per un valor de 72.500 Euros a aquestes
associacions d’empresaris del municipi que, amb un proposta prèvia i consensuada, van
sol·licitar aquest recolzament econòmic per a la realització de diverses accions de promoció i
dinamització dels sectors empresarials.
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Les associacions que s’han acollit a les subvencions presentant unes propostes de
dinamització han sigut: Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro, S’Agaró Sant Pol Es
Mou Associació d’Empresaris i Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Platja d’Aro.
Entre les activitats que han portat a terme aquestes associacions destaquem: Campanyes de
Sant Valentí, Dia del Pare i Dia de la Mare, Botiga al carrer, Campanyes de publicitat del Black
Friday i Tardor És Més, Màgic Night, Retail Tour a Roma, Festival Holli Doly, Fira de la Tardor,
Fira de les Bruixes, Fira del Formatge, Campanya de Nadal, Ruta de Tapes, Cuina i Golf, entre
d’altres.

1.4 PLA DE COMERÇ LOCAL 2018-2022
Durant aquest 2017 dins de les diverses propostes urbanístiques de millora de l’espai urbà
municipal, l’Ajuntament de Platja d’Aro decideix fer un pas més i revisar el model de
dinamització comercial actual de la població.
Amb aquesta finalitat es decideix dividir el treball en dues vessants. En primer lloc, realitzar
una diagnosi comercial i un estudi d’hàbits del municipi que ens permeti obtenir una situació
real del què és Castell-Platja d’Aro-S’Agaró actualment.
En segon lloc, a partir de l’anàlisi d’aquesta informació obtinguda, decidir de forma
consensuada entre el sector públic i el sector privat, sobre quin model de població turística i
comercial volem esdevenir.
Per últim, amb aquest consens de treball, col·laboració i participació d’ambdós sectors, arribar
a formalitzar tots els compromisos establerts al llarg del pla d’enfortiment dissenyant
conjuntament un Pla de Comerç Local que marqui finalment les accions i estratègies que
hauran de marcar les polítiques de dinamització econòmica del municipi pels propers anys.
En aquest context, a principis del mes de juliol i durant el mes d’agost, es va realitzar a peu de
carrer un treball de camp per tal d’obtenir el màxim de dades possibles dels habitants,
vianants i turistes que es trobaven a la població.
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Per tant, l’objectiu principal del projecte és obtenir quins són els hàbits de compra dels
consumidors de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, conèixer el seu perfil, interessos i percepció que
tenen del municipi, amb la finalitat de poder realitzar posteriorment un pla de millora dels
equipaments així com un Pla de Comerç Local que englobi les estratègies i accions que són
necessàries per esdevenir un model de municipi més atractiu i sostenible econòmica i
socialment.
Durant el treball es realitzen 417 enquestes a peu de carrer, en diversos punts comercials del
municipi en horari comercial. L’estudi d’hàbits comercials obtingut després de la recerca de
camp el podeu consultar en el següent link.
http://www.aroimpulsa.com/images/PDF/Estudihabitscomercials.pdf

2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I EMPRESARIAL
2.1 SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS
Des del 2015 fins a l’actualitat l’Ajuntament ofereix un servei d’assessorament gratuït a les
persones emprenedores que volen emprendre al nostre municipi així com a les empreses que
tot i estar consolidades, necessiten una orientació sobre el seu model de negoci o estudien
emprendre altres accions comercials.
El servei d’assessorament es segueix oferint a l’Ajuntament en sessions individualitzades, amb
cita prèvia, gratuït, però amb un màxim de 12 hores. A la finalització d’aquestes hores, des
de l’àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació, es facilita informació sobre les
assessories i gestories del municipi amb qui l’Ajuntament va signar el Conveni de col·laboració
per tal de que aquestes empreses donin continuïtat al servei d’assessorament oferint uns
beneficis especials per a aquests nous emprenedors que s’estableixen al municipi. El conveni
per tant, permet la continuïtat d’aquest acompanyament i recolzament empresarial. En el
transcurs del 2017 hi ha hagut un total de 14 persones que han realitzat el servei
d’assessorament. D’aquestes, 3 persones ja tenien empresa establerta al municipi i estaven
interessats en valorar altres opcions de negoci, i la resta de visites d’assessorament van ser
persones emprenedores, de les quals, dos van establir-se finalment al municipi constituint, un
negoci al municipi vinculat a l’estètica i bellesa, i l’altre una empresa de lloguer de bicicletes.
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2.2 SUBVENCIONS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I/O CONTRACTACIÓ
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro aquest 2017 ha portat terme una política activa pel
foment de l’ocupació a través de subvencions que han anat en dues línies: una primera, que
anava dirigida a recolzar a les persones en situació d’atur que emprenen com a professionals
autònoms, i una segona línia dirigida a les empreses que contractessin persones del municipi
en situació d’atur.
En relació a la primera línia d’ajuda, aquesta recolzava a les persones en situació d’atur que
volien emprendre com a professionals autònom i per tant, des de l’Ajuntament s’incentivava
aquesta incorporació al món laboral mitjançant un percentatge de la quota que pagava
l’autònom els primers sis mesos. Els perfils prioritaris eren els col·lectius de majors de 45 anys,
joves de 16 a 30 anys, dones i persones amb discapacitat.
Els requisits exigits per obtenir aquesta ajuda eren: mantenir la condició d’autònom durant un
període mínim de sis mesos, tenir domicili social a Castell-Platja d’Aro, ser resident i
empadronat al municipi amb un mínim d’un any a la data de l’alta, estar registrat en l’Oficina
de Treball de la Generalitat, no haver tingut un o diversos contracte/s laboral/s superior/s als
quaranta cinc dies de durada durant els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la subvenció
així com trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i
l’Agència Tributària de Catalunya.
La subvenció consistia en pagar un percentatge durant els primers sis mesos, en relació a la
quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), amb l’escalat mensual següent:
1er mes el 100% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 267,03 €;
2on mes el 80% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 213,62 €;
3er mes el 60% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 160,22 €;
4art mes el 40% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 106,81 €;
5è mes el 20% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 53,41 €
6è mes el 10% de la quota mínima del RETA,amb una aportació màxima de 26,70 €
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En relació a la segona línia, la subvenció estava orientada a fomentar la incorporació al món
laboral de persones en situació d’atur de Castell-Platja d’Aro mitjançant l’atorgament d’ajuts
econòmics a les empreses que contractessin laboralment a una persona aturada durant un
període mínim de sis mesos.
Les empreses beneficiàries de les subvencions podien ser entitats i persones jurídiques amb
domicili social a Castell-Platja d’Aro que contractessin durant un mínim de sis mesos a
persones amb els següents requisits: persones residents a Castell-Platja d’Aro, empadronades
amb un mínim d’un any a la data del contracte laboral, i en situació d’atur registrades en
l’Oficina de Treball de la Generalitat. També calia que no haguessin tingut un o diversos
contracte/s laboral/s superior/s als quaranta cinc dies de durada durant els dotze mesos
anteriors a la sol·licitud de la subvenció. Els perfils prioritaris com en la subvenció anterior
eren majors de 45 anys, joves de 16 a 30 anys, dones i persones amb discapacitat.
Cal destacar que les empreses beneficiàries havien de trobar-se al corrent del compliment de
les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Agència Tributària de Catalunya.
L’Ajuntament subvencionava un màxim d’un contracte per empresa, durant els primers tres
mesos del contracte el 40% del salari brut.
El cost salarial mensual màxim subvencionable era: Grup de cotització 11: 440,00 Euros
mensuals; Grup de cotització 10: 480,00 Euros mensuals; Grups de cotització 05 a 09: 520,00
Euros mensuals; Grups de cotització 01 a 04: 600,00 Euros mensuals.
Dins d’aquests ajuts i subvencions per a foment de la contractació i/o foment de l’ocupació
s’han acollit a la subvenció de persones en situació d’atur que emprenien com a professionals
autònoms un total de tres persones que han obert una empresa al municipi de Castell-Platja
d’Aro. Els àmbits en els quals van obrir el negoci són: un establiment de restauració, un centre
d’estètica i bellesa i per últim, una empresa dedicada al món de la importació de cafè.
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2.3. FORMACIÓ DE CAPACITACIÓ EMPRESARIAL
Des de la creació de l’Àrea de Promoció Econòmica una de les principals accions que es
realitzen és fomentar la formació, el reciclatge i la capacitació empresarial. Durant tot l’any,
exceptuant la temporada d’estiu, Aro Impulsa ofereix un ampli ventall de formació orientada
als diversos sectors que engloben el teixit empresarial del municipi.
A continuació passem a detallar cadascuna de les formacions realitzades.
DIPLOMA D’HABILITATS COMERCIALS EN ELS SERVEIS TURÍSTICS
Durant el 2016-2017 es va dur a terme des d’Aro Impulsa amb col·laboració amb la Fundació
Universitat de Girona el Diploma d’Especialització d’Habilitats Comercials en els Serveis
Turístics. El curs es va impartir en dos semestres: el primer durant el 2016 i l’altre, a principis
de 2017.
Aquest diploma estava compost dels següents Cursos d’Especialització:





Francès Comercial bàsic ( realitzat segon semestre 2016)
Anglès Comercial bàsic ( cancel·lat per manca d’inscripcions)
Habilitats Comercials i Gestió Organitzativa
Màrqueting i Eines 2.0

Cost alumne: 50 Euros · subvencionat / 100 Euros · general
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 Curs d’Especialització en Habilitats Comercials i Gestió Organitzativa
Dies: del 9 de gener al 27 de març de 2017 • 66 h ( dilluns-dimecres-divendres )
Hora: 14.30 a 16.30 h
Lloc: Sala CAF
Professors:
Habilitats Comercials. Carles Martí ( MT Artesans en Formació).
Gestió Organitzativa.Carlos Herrero ( Xaloc Formació).
Contingut:
Habilitats Comercials· Qualitat en el servei, Comunicació. Atenció i fidelització al client.
Gestió Organitzativa ·Organització, empresa i estructures organitzatives. Gestió i sistema
empresarial. Gestió operativa. Gestió dels recursos humans. Finançament de projectes.
Participants: 9 alumnes durant els dos blocs
 Curs d’Especialització en Màrqueting i Eines 2.0
Dies: del 29 de març al 19 de juny de 2017 • 66 h ( dilluns-dimecres-divendres )
Hora: 14.30 a 16.30 h
Lloc: Sala CAF
Professor: Lluís Perxachs ( Xaloc Formació).
Participants: 6 alumnes.
Contingut:
Màrqueting. Principi del màrqueting. Estratègies de distribució comercial. Organització i
direcció comercial. Comunicació corporativa. Màrqueting en el punt de venda. Eines 2.0.
Xarxes socials i marca personal en entorns digitals. Comercialització i negoci digital. Com
utilitzar les xarxes socials a l'empresa. Mobile màrqueting. Com fer campanyes d'email
màrqueting. Analítica i posicionament web a l'empresa.
Observacions: els alumnes que van assistir a tots els cursos d'especialització van obtenir el
Diploma d’Especialització en Habilitats Comercials en els Serveis Turístics. La resta només un
certificat d’acreditació per al curs realitzat. En concret, només un alumne va aconseguir el
diploma de tot el curs, i la resta van poder acreditar el mòdul al qual van participar.
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3a JORNADA EMPRESARIAL • PLATJA D’ARO 2017
Dia: 15 de març · Hora: de 10:00 a 17.00 h ·
Lloc: Sala d’actes Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Ponent: Javier Iriondo
Cost total: Javier Iriondo2809.- + coffee break (90?) + vídeo (424 pressupost)
Gratuït
Participants:40 empresaris.
10.00 a 11.30- La futura llei de comerç, serveis i fires.
Munta Vilalta, directora de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya ens explica la futura llei de comerç, Serveis i Fires i quines novetats
inclou la nova llei de comerç, com la regulació de zones de degustació en els establiments
comercials, la regulació de les parades de marxants, la regulació de vendes d’articles en
promoció, les temporades de rebaixes, liquidació, saldos o outlets. La venda a domicili o els
horaris comercials. Tots aquests temes generen un petit debat entre com es gestionen
aquests temes en el nostre municipi.

11.30 a 12.00 Coffe- break
12.00 a 13.30 Presentació del Portal Platja In: Platja d’Aro com a model d’èxit en turisme i
comerç. A càrrec de David Nogué director de l’empresa Eixos Econòmic Observatori. En
aquest portal està censat el teixit empresarial de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró, a més a més
dels locals que estan buits, en lloguer o venda.
A través d’aquest cens, l’empresa Eixos, ens ha generat un estudi on ens relaciona i situa en el
rànquing en l’àmbit comercial entre vàries poblacions de Catalunya.
Mitjançant aquest portal es poden fer estudis de mercat a l’hora d’establir un negoci en el
municipi.
Pausa per Dinar
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15.30 a 17.00 Conferencia Aro Impulsa. Claus per superar una nova era· Javier Iriondo
La conferència tracta sobre les claus de la fortalesa mental per ser menys vulnerable vers
l'entorn. Les causes de molts conflictes emocionals en l'actualitat, les claus per comprendre´ls
i superar-lo. Una conferència inspiracional, assentada en experiències personals que
aportaran valor en tots els àmbits de la vida, tant personal com professional.
Javier Iriondo . Emprenedor, formador, conferenciant i escriptor. Autor de diversos llibres de
motivació personal i coaching.

ESCOLA D’HIVERN A PLATJA D’ARO
L’Escola d’Hivern a Castell-Platja d’Aro va néixer amb l’objectiu de fomentar i facilitar la
formació i reciclatge professional de totes aquelles persones que tot i estar treballant, estan
interessades en especialitzar-se i adquirir nous coneixements que puguin aplicar en el seu
entorn laboral.
Aquesta formació engloba diversos àmbits professionals dels sector econòmics més
representatius del nostre teixit empresarial. Així doncs, la proposta del 2017 es va treballar
especialment el sector del comerç i el sector de la restauració, tot i que cal esmentar que
pràcticament tots els mòduls tenien continguts transversals i per tant eren adaptables a altres
sectors.
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ÀMBIT DEL COMERÇ
 CONNECTA’T AMB EL CLIENT. RELACIONAR-S’HI A LA BOTIGA PER VENDRE MÉS
Dia: 7 de febrer de 2017 · Hora: de 10.00 a 14.00 h
Lloc: Centre Avenir Fanalenc (CAF)
Ponent: Sra. Anna Flores · ( Escodi Universitat del Comerç i el Retail)
Cost total: 990.-Euros
Gratuït
Contingut:
Com ens relacionem a la botiga amb el client amb l’objectiu de conèixer com el llenguatge
personal format per paraules, gestos, moviments, postures corporals, to de veu, ritme i
velocitat, pot influir en les persones que ens envolten .Percepció irrealitat, com connectar
amb el client. Impacte de la comunicació verbal i no verbal, empatia, com generar confiança i
oportunitats de fidelització dels clients.
Participants: 15 empresaris del municipi de diversos sectors, comerç, serveis i oci.
Valoració global
3 participants la valorem amb un 10 / 6 participants amb un 9 / 3 participants amb un 8
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 CONNECTA’T AMB EL CLIENT : TINC FACEBOOK! I ARA... QUÈ?
Dia: 7 de març de 2017
Hora: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: Centre Avenir Fanalenc (CAF)
Ponent: Sra. Xavier Ribera ( Escodi Universitat del Comerç i el Retail)
Cost total: 990.-Euros
Gratuït
Participants 13: empresaris de diversos sectors com comerç, serveis i oci. Alguns assistents
no van tenir temps d’emplenar les enquestes.
Contingut:
Com optimitzar el rendiment del facebook en les empreses de comerç, aprendre a utilitzar-lo
com a una eina de màrqueting i de comunicació que faciliti la relació amb el client i la
possibilitat de venda.
Com monitorar una publicació i freqüència de publicació, les campanyes i els concursos que es
poden realitzar, com transformar els clients en fans i els fans en clients, tractament de queixes
i reclamacions possibilitat de generar tràfic a la botiga a partir de facebook.
Valoració global
1 participants la valoren amb un 10 / 2 participants amb un 9
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Observacions
Els 3 participants que han contestat l’enquesta recomanarien la formació. Destaquen que
seria interessant fer un mòdul únic perquè tenia molta informació, i permetria aprofundir.
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 CONNECTA AMB LA PERSONA. EMOCIONA’M I ET COMPRARÉ
Dia: 17 d’octubre de 2017 · Hora: 10:00-14:00 h
Lloc: Sala Actes de l’Ajuntament
Ponent: Andreu March ( Escodi Universitat del Comerç i el Retail)
Cost total: 990.-Euros
Gratuït
Participants: 11 empresaris del municipi de diversos sectors, comerç, serveis, oci…
Contingut:
Mostrar el comportament del consumidor en l’actualitat; explicar les noves tendències del
visual merchandising emocional; mostrar exemples pràctics; aportar solucions per fer més
atractius els punts de venda i millorar-ne la rendibilitat. Noves estratègies comercials.
D’aquests, 3 participants no contesten l’enquesta sobre la jornada.
Valoració global
2 persones la valoren amb 10 / 4 persones amb 9 / 3 persones amb 8
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Observacions
Tots recomanarien la formació a altres professionals. Suggereix 1 participant una formació basada
en la Gestió del Temps.
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 CONNECTA AMB LES TENDÈNCIES. VISITA COMERCIAL GUIADA A BARCELONA
Dia: 14 de novembre de 2017 · Hora: 10:00-14:00 h
Lloc: Sala Actes de l’Ajuntament
Ponent: Andreu March
Cost: 990 Euros
Gratuït
Participants: 14 empresaris del sector comerç de Platja d’Aro
Contingut
Buscar fonts d’inspiració a partir de l’observació de diferents establiments comercials actuals
des del punt de vista del visual merchandising i l’aparadorisme, la seva connexió amb les
emocions, i extreure conclusions de les principals línies d’actuació, encerts i possibles millores
dels comerços observats, i tot això per poder-ho aplicar al propi negoci.
Valoració global
5 persones la valoren amb 10 / 1 persona amb 9 / 3 persones amb 8 /2 persones amb 7
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Observacions
El 84% dels participants recomanarien la visita a altres professionals. El 8% no la recomanaria
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 CONNECTA AMB EL CLIENT : TREU MÉS PROFIT DEL FACEBOOK
Dia: 12 de desembre de 2017 · Hora:16:30-20:30 h
Lloc: Sala Actes de l’Ajuntament
Ponent: Xavier Rivera
Cost: 990 Euros
Gratuït
Participants: 8 empresaris, 1 particular
Contingut
Conèixer les eines avançades de gestió i publicitat de Facebook per aconseguir millor comunicació
i nous clients al punt de venta. Configuració de les noves opcions de pàgina de Facebook, creació
de botiga online dins Facebook, canvas com a nova manera de promocionar contingut dins un
espai visual diferent; creació de campanyes publicitàries a nivell local i internacional, instal·lació
del Píxel de Facebook, etc.

Valoració global
7 persones la valoren amb un 10 / 2 persones la valoren amb un 9
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Observacions
8 persones recomanarien la formació a altres professionals. 1 participant no la recomanaria.
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PDF Formació

ÀMBIT RESTAURACIÓ
Durant les reunions mensuals que es porten a terme en el Consell de Desenvolupament Local,
el sector privat de la restauració considera que seria adient fer una formació específica pel
sector. Així durant l’any 2017 es treballa en aquells temes d’interès per als restauradors: el
primer semestre de l’any es va celebrar una jornada sobre les intoleràncies alimentàries,
portada a terme de la mà de l’Associació de Celíacs de Catalunya amb qui l’Ajuntament havia
signat un conveni anteriorment, i amb l’Aula Gastronòmica de l’Empordà.
Entre el darrer semestre de l’any i principis del 2018, es va organitzar un cicle de cincs cursos a
través de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar, i que anaven dirigits
principalment als restauradors i personal d’alt comandament del sector amb l’objectiu de
dotar de les eines necessàries per treure el màxim rendiment dels establiments. La temàtica
anava des de com gestionar un bon equips de treball, la qualitat en el servei, estratègies i
màrqueting, entre d’altres. A continuació adjuntem més informació de cada curs.
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 AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
Dia: dimarts 7 de febrer de 2017 · Hora: 10-13.30 h
Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament
Ponents: Aula Gastronòmica de l’Empordà i Associació de Celíacs de Catalunya
Participants:19 persones sector d’hoteleria, 16 alumnes del PFI-PTT del mòdul d’hoteleria i 2
persones a títol personal.
Contingut:
Resum de la legislació aplicada · Que són les al·lèrgies? Informació elemental · Informació
bàsica sobre les intoleràncies · Protocol d'actuació· Contaminació creuada · Introducció al pla
d'al·lèrgens. La celiaquia - sensibilitat al gluten: definició, tipus, símptomes principals i
diferències · Dieta sense gluten: classificació dels aliments · Legislació específica a tenir en
compte: reglaments · Icones i logotips a productes envasats i a la carta · Protocols d'elaboració
d'aliments sense gluten
Valoració
Formació en cuina
saludable infantil
Si
26%
57%
17%
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 COM TENIR UN SERVEI CINC ESTRELLES EN LA RESTAURACIÓ
Dia:16 d’octubre 2017Hora:10.00 a 14.00 h
Ponent: Lluis Codó ( Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar)
Lloc: Sala Actes Ajuntament
Cost: 850 Euros
Gratuït
Participants: 21 persones del sector de la restauració, i 15 assistents responen a l’enquesta.
Contingut:
El negoci de l’hospitalitat. Els nostres clients i la percepció de la qualitat en el servei. El
professional excel·lent. El rol del professional: habilitats, actitud i comportament. El servei de
sala: fases del procés de treball i estàndards de servei. Pla d’acció per a implementar un
protocol excel·lent.
Valoració
2 Persones la valoren amb un 9 / 5 Persones amb un 8 / 2 Persones amb un 7
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 CONSTRUIR EQUIPS D’ALT RENDIMENT
Dia: 6 de novembre de 2017 · Hora: 10.00 a 14.00
Lloc: Sala Actes Ajuntament
Ponent: Lluis Codó ( Escola d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar)
Cost curs: 850 Euros
Gratuït
Participants: 15 participants, 10 d’ells emplenen l’enquesta.
Contingut
El model per crear un entorn positiu d’alt rendiment. La millora continua i quan implementar:
norming, formin, storming, performing. Les passes per a la seva implementació. Disseny i
implementació d’un quadre de control de resultats. Cas pràctic

Valoració
6 Participants la valoren en un 10 / 4 Participants la valoren en un 9
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Observacions:
Hi ha un comentari demanant que no es deixi de fer formació en aquest sector.
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 COM MILLORAR LA VÀLUA QUE PERCEP UN CLIENT DEL MEU RESTAURANT
Dia: 11 de desembre · Horari: 10.00 a 14.00 h.
Lloc: Sala Actes Ajuntament
Ponent: Lluis Codó ( Escola d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar)
Cost: 850 Euros
Gratuït
Participants:7 persones
Contingut:
El sistema experiencial del consumidor. Les variables de l’experiència.· Els instants del consum
del client · Dissenyant el “customerjourneymapping”: punts de contacte, necessitats,
expectatives i emocions · Establir un pla de millora · Cas pràctic.
No hi ha valoració de la jornada.
PDF Formació
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2.4 CASAL TECNOLÒGIC
La primera edició del Casal Tecnològic dirigit als joves de 12 a 16 anys (nascuts 2001-2005) es
va portar a terme del 3 al 28 de juliol a la Sala Polivalent del Club Nàutic Port d’Aro de Platja
d’Aro.
La realització del casal va anar a càrrec d’ERAM Zeta que és un projecte educatiu
d’ERAMMedialab i de l’Escola Universitària ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona i
que forma a nens i joves que volen formar-se en el camp de les noves professions creatives.
Aro Impulsa que té alhora aquesta inquietud de fomentar la creativitat, l’emprenedoria i
recolzar el sistema educatiu de les escoles de la Vall d’Aro amb el seu Pla d’Excel·lència va
veure en aquest casal una oportunitat d’oferir als joves un casal diferent i que va poder
complementar els altres casals d’oci municipals.
L’objectiu principal d’aquest casal va ser principalment el de preparar als joves en la utilització
de les eines digitals en el dia a dia tot estimulant-los en el desenvolupament de les aptituds
creatives i emprenedores així com treballar en projectes que poguessin ser aplicables de
manera transversal tot utilitzant el domini de les eines i processos digitals.
El casal tecnològic es va organitzar per setmanes, i els joves podien realitzar les quatre
setmanes temàtiques o fer-les de manera individual.
Programa
- Setmana 1 (del 3 al 7 de juliol)· Robòtica
La setmana dels reptes diaris per dissenyar, muntar i programar un robot LEGO Mindstorms
tot fusionant la tecnologia i la diversió. L’objectiu era poder elaborar respostes creatives
davant d’un repte i treballar en cooperació amb altres joves.
Aquesta setmana va anar a càrrec del professor Lluís Vinyas docent especialitzat en robòtica
de l’Escola dels Estanys de Platja d’Aro.
- Setmana 2 (del 10 al 14 de juliol)· Fotografia creativa
La setmana de la creativitat tot aplicant les tècniques bàsiques de composició per
desenvolupar un llenguatge propi mitjançant la imatge. Es va prendre a treballar la fotografia
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amb llum natural i artificial. En aquesta setmana es va poder gaudir d‘una màster Class amb el
fotògraf Diego Espada, també docent del Màster Class en Fotografia Creativa d’ERAM així com
de tallers professionals o de les Jornades Fotogràfiques de Platja d’Aro.
- Setmana 3 (del 17 al 21 de juliol)· Be Youtuber
La setmana per conèixer el món de Youtube on es van treballar les seves eines bàsiques de
creació d’un canal, el seu contingut, la gravació i edició de vídeos.

Va incentivar el

desenvolupament de les idees creatives i treballar-les de forma conjunta amb la resta de
companys i companyes.
- Setmana 4 (del 24 al 28 de juliol)· Videoclip
Setmana dedicada a com rodar i formar part d’un equip de rodatge a través del qual s’havia
d’escriure, dirigir, produir i editar un videoclip tot executant els rols d’un rodatge de forma
correcta i treballar-ho com en la resta de les setmanes amb cooperació i coordinació amb les
resta de joves. En aquesta setmana també es va rebre la visita del cantant Toni Cayena que va
treballar amb els joves en directe per mostrar-los els moments més especials en el rodatge
d’un videoclip.
Els preus públics del casal tecnològic pel 2017 van ser:
- Mensual empadronats 150€
- Mensual no empadronats 300€
- Setmanal empadronats 45€
- Setmanal no empadronats 85€
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3. FOMENT DE L’OCUPACIÓ
3.1 SERVEI OCUPACIÓ MUNICIPAL
El servei d’ocupació municipal integra per una banda, la Borsa de Treball i Club de la Feina i
per l’altra, engloba diverses accions a través de la formació professionalitzadora i d’inserció
directa al món laboral a través de programes locals d’ocupació, com és el cas del Programa
Platja d’Aro Professionals, o d’altres plans d’ocupació públic en els quals ens acollim com els
Programes Treball i Formació i altres subvencions que atorga anualment la Generalitat de
Catalunya.
CLUB DE LA FEINA
El Club de la feina es un espai que facilita els recursos personals i materials necessaris per
poder dur a terme una recerca activa de feina i està pensat per a ser utilitzat de forma
autònoma. Des d’inicis del 2017 el Club de la feina es replanteja organitzativament afectant la
qualitat de l’atenció, la implementació de la intermediació i prospecció d’empreses oferint un
servei més complert i proper per les persones i empreses. S’ha realitzat 748 visites d’acollida i
seguiment a les persones usuàries del servei.
Aquest any, gràcies a la col·laboració de la Fundació Acollida i Esperança, el servei compta
amb un punt Incorpora de la Caixa i una tècnica que assumeix les funcions de prospecció
d’empreses. A més, s’ha incrementat 3 hores d’atenció directa a les persones usuàries i una
nova eina per a la intermediació: la borsa de treball.
La distribució horària del servei és la següent:
Dimarts: de 9 a 14h atenció directa: acollida i inscripció al servei/ tutoria individual
Dijous: 9 a 12h atenció directa: acollida i inscripció al servei/ tutoria individual
Dijous de 9 a 12h. Suport individual a la recerca de feina
Dijous d’11:30-13:30 espai auto consulta
També cal destacar el treball en xarxa que realitzem donat molts usuaris venen derivats al
Club de la Feina o són derivats per part de les tècniques a diverses entitats per millorar la seva
assistència i optimitzar el servei que se’ls dóna.
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Existeix un treball en xarxa amb diferents professionals de l’Ajuntament com Serveis Socials,
Joventut i l’Aula d’Acollida del Centre Cívic Vicenç Bou. Així mateix amb altres ens externs com
l’ OTG de Palamós, Probens, Mifas, ETT’s ONCE i TRESC amb la finalitat de oferir més recursos
a les persones usuàries i alhora amb un treball coordinat des del servei municipal
Objectius generals del servei:
 Gestionar l’oferta i la demanda d’ocupació del municipi.
 Afavorir la inserció d’aturats de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró.
 Oferir la orientació, l’acompanyament i els recursos necessaris on puguin trobar la per fer
una recerca de feina adequada a cada perfil professional.
 Incrementar els recursos formatius en matèria d’ocupació per tal de d’adequar les
persones a les necessitats de les empreses.
Objectius específics:
 Dotar als usuaris/es del Club dels recursos materials, tècnics i humans necessaris per poder
realitzar de la forma més rendible una recerca activa d’ocupació.
 Potenciar les habilitats i les estratègies que requereix actualment la recerca de feina
 Donar suport a les empreses per tal que trobin les persones adequades a la seva demanda i
contractin persones del municipi.
Perfil dels usuaris/es:
El Club de la Feina de Castell-Platja d’Aro s’adreça a persones en recerca de feina del municipi
així com persones amb especials dificultats d’inserció. També persones que estant ocupades,
però que cerquen un canvi de feina o una millora laboral.
Durant el període gener a desembre del 2017 s’han inscrit al servei un total de 575 persones.
La majoria ho han fet de manera presencial a través de la vista d’acollida però d’altres ho han
fet directament a través de la web de gestió d’ofertes: www.baixemporda.cat/borsa.
En relació al perfil d’usuaris/es, el grup predominant i en constant creixement és el format per
les persones majors de 45 anys, resultant un 43% del total. D’entre 30 i 45 anys resulten el 41
% del total, i el grup menor és el dels menors de 29 anys, que representa el 22%.
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Pel que fa a la seva procedència destaquem que del total, el 62% són persones nascudes a
Catalunya o l’Estat Espanyol, i la resta d’usuaris del servei són persones immigrades (48% del
total) la majoria dels quals provenen de Marroc (21%) seguits de les persones de diversos
països de Sud-Amèrica.
Pel que fa al nivell d’estudis dels usuaris atesos el 61 % dels participants del club de la feina
han realitzat estudis secundaris obligatoris i el 28% dels usuaris disposen una titulació inferior
als estudis mínims obligatoris, fins i tot un gran nombre de persones sense estudis. Aquest fet,
afegeix dificultats a l’hora de trobar feina ja sigui per manca de formació en un àmbit concret,
com en la limitació de les habilitats sociolaborals i/o de recerca d’un lloc de treball ( dificultats
per a elaborar correctament un currículum, mancances en habilitats socials necessàries…).
Els darrers anys destaquem un augment de diversitat pel que fa als perfils de les persones
usuàries del Club de la Feina. Aquest fet comporta una adequació constant del servei per tal
d’arribar a satisfer les diferents necessitats de les persones que fan recerca de feina al
municipi. Per aquest motiu seguim potenciant l’espai d’atenció i tutoria individualitzada que
segueix molt demandat per part de les persones usuàries i de l’altra, la formació de grup, per
tal de millorar les competències sociolaborals i professionals i aconseguir així un increment de
les possibilitats d’ocupació de les persones.
La majoria de persones que realitzen la inscripció al servei de Club i de borsa de treball són
emplaçades a una visita individual per treballar el seu propi itinerari d’inserció i formació. En
aquesta entrevista individual es treballen els següents aspectes:
 Objectiu professional: perfil predominant i llocs de treball als que pot accedir.
 Adequació i qualitat de les eines de recerca: sobretot pel que fa al currículum i la carta de
presentació.
 Canals de recerca de feina: informació i suport sobre borses de treball, ús de les noves
tecnologies, empreses de treball temporal, cartellera d’ofertes setmanal.
 Motivació i estratègies per a la presentació personal: revisant el propi autoconeixement i
autoestima així com el discurs que cadascú té de si mateix i la seva trajectòria professional.
 Possibilitats de complements formatius professionalitzadors.
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BORSA DE TREBALL
Inscripció
La Inscripció a la borsa es realitza en el mateix moment que la del Club de la feina, i tots els
participants reben la informació necessària per conèixer el seu funcionament. Les persones
amb prou competències i autonomia poden accedir a les ofertes de feina vigents i proposar-se
a les mateixes, esdevenint molt més actives en la seva inserció laboral.
La borsa de treball de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro-s’Agaró forma part de la borsa de
treball comarcal gestionada alhora per l’àrea de promoció econòmica i turisme. Així, les
persones usuàries tenen accés a més a ofertes de feina d’altres municipis.
Ofertes
Club de la feina vincula els seus usuaris a la borsa de treball de l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro que està directament relacionada amb la borsa del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Aquest any, s’han gestionat 128 ofertes de treball a la borsa de treball local, Els usuaris també
han participat a les 418 ofertes gestionades a la borsa comarcal. Les persones de Platja d’Aro
tenen accés a aquestes ofertes sempre que compleixin requisits i que la distància geogràfica
ho permeti. Les persones poden accedir a l’atenció individualitzada les vegades que siguin
necessàries per tal de treballar diferents aspectes relacionats amb la seva recerca de feina. En
molts casos, en la primera visita individual es concreta el perfil professional i es clarifiquen les
eines disponibles. Sovint, cal fer o refer el currículum i revisar els canals utilitzats. Es revisa de
manera transversal l’estat emocional de la persona així com les estratègies comunicatives que
utilitza. Sovint, prendre consciència de les actituds en relació a les nostres possibilitats i /o
capacitats és clau per trobar la feina adequada.
El Club de al feina ofereix orientació formativa relacionada amb l’itinerari personalitzat que la
persona planteja o que es pacta a les tutories. Els aspectes rellevants d’aquest treball
personalitzat es poden resumir en:
 Definició perfil professional i l’ocupabilitat de la persona
 Orientació personalitzada i ajustada als recursos disponibles
 Revisió/ reelaboració del currículum
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 Revisió canals i eines de recerca utilitzats i disponibles
 Suport a l’ accés de nous canals: borses presencials, on-line...
 Millora de la motivació i la constància en la recerca
 Contacte setmanal d’ofertes de la cartellera i a l’aula d’informàtica
 Derivació a programes i /o formacions adequades als seus objectius.
El Club de la feina ofereix, d’una banda el contacte directe amb les ofertes de la borsa de
treball de l’Ajuntament així com la resta de municipis propers a través de la borsa del Consell
Comarcal del Baix Empordà. Per aquest motiu, resulta important realitzar un treball individual
amb totes les persones que accedeixen al servei per tal de poder realitzar una bona gestió
oferta-demanda , adequar els perfils a les ofertes vigents i reorientar vers noves possibilitats
d’ocupació. La majoria de persones que fan ús del servei necessiten informació sobre els
recursos laborals existents i al seu abast. Existeix gran desconeixement dels serveis
d’orientació i de formació públics així com dels disponibles a la xarxa. A més, la majoria de
persones presenten dificultats per accedir a les ofertes laborals pel seu analfabetisme
funcional, que es fa evident davant les noves tecnologies.
3.2 FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
Formació professionalitzadora i desenvolupament d’estratègies personals. En aquest sentit, la
coordinació amb les àrees de Serveis Socials, Joventut i Promoció Econòmica és clau per crear
les formacions adequades i millorar l’ocupabilitat de les persones. El Club de la feina impulsa
accions formatives dirigides a la millora de les competències de les persones aturades del
municipi ajustant-les a la realitat del mercat de treball local. Aquest anys i amb les diferents
àrees del municipi, es va crear unes formacions professionalitzadores per cobrir les necessitat
detectades en el mercat laboral. Degut això es va decidir realitzar les següents formacions:
Curs d’Elaboració i Conservació en Fresc de Productes Alimentaris i Curs de Recepció i
Fidelització de Client i Francès. En la mateix línia dels anys anteriors, des de l’Àrea de
Promoció Econòmica s’ha continuat impulsat la formació tant per a persones ocupades del
municipi en els diferents sectors econòmics definits com per a les persones que es troben en
situació d’atur.
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CURS MANIPULADOR D’ALIMENTS
Dies: 29 d’abril 2017 · Hora: 9:30 a 13:30 h
Lloc: Sala La Llavor del Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro
Participants: 14 persones dia 7 de juny / 16 persones dia 9 de juny
Cost: 300.-€
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es va detectar en els darrers mesos una demanda
d’informació sobre l’obtenció del carnet de manipulador d’aliments. Aquesta informació
sol·licitada tant per part dels usuaris de la borsa de treball com per part de les empreses del
nostre municipi, es va considerar adient proporcionar aquesta formació que és imprescindible
actualment per complir amb la legislació vigent.
La formació i el certificat de manipulador d’aliments es converteix doncs en una eina
imprescindible per a inserir-se al món laboral en múltiples sectors professionals relacionats
directa o indirectament amb la manipulació d’aliments:
•

Sector comercial: reponedor, venedor, fruiter, carnisser, forner, peixater

•

La totalitat de llocs en hostaleria i serveis de càtering: cambrer, ajudant de cuina..

•

Personal ajudant en menjadors escolars

•

Personal sanitari en centres assistencials: residències geriàtriques, hospitals,

•

Personal encarregat de demostracions amb productes d'alimentació

•

Personal empleat d'empreses de transport o de repartiment de mercaderies

•

Altres àmbits on es manipulen aliments: hostesses de congressos, personal del sector de

fabricació de productes alimentaris, personal responsable de tractaments d’aigües potables..
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 CURS D’ELABORACIÓ I CONSERVACIÓ EN FRESC DE PRODUCTES ALIMENTÀRIS
En col·laboració amb l’àrea de Serveis Socials de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro i amb
l’àrea de Joventut s’ha dut a terme un curs d’elaboració i conservació en fresc de productes
alimentaris destinat a persones aturades del municipi. L’objectiu ha estat desenvolupar
coneixements i habilitats pràctiques així com continguts aplicables als llocs de treballs
relacionats amb la manipulació i elaboració d’aliments.
Dates: 19 d’octubre a 1 de desembre de 2017
Horari: 9.30-13.30 ( de dimarts a divendres)
Durada: 100 hores + 32 hores de tutories i entrevistes
Lloc: Aula Gastronòmica de l’Empordà. Vall-llobrega
Objectius:
 Realitzar les tècniques bàsiques de manipulació d’aliments, la higiene i la prevenció de
riscos laborals del sector.
 Seguir una seqüència de tasques a realitzar.
 Reconèixer la qualitat del treball realitzat.
 Conèixer les tècniques bàsiques d’elaboració i conservació de productes en fresc.
 Conèixer els productes, els materials i la maquinària.
 Desenvolupar les actituds professionals necessàries.
 Aprendre a manipular i elaborar el producte en fresc amb atenció al client
 Aprendre les normes d’un lloc de treball, els seus riscos i la higiene
 Millorar i/o aprendre el domini de diferents estris per poder desenvolupar les feines,
relacionades amb utensilis de tall i altres, així com els seus riscos
El Curs d’elaboració i conservació en fresc de productes alimentaris té com a finalitat la
professionalització i la millora de l’ocupabilitat de les persones relacionades amb el següent
perfil laboral: atenció al client en comerços, dependent, caixer de supermercats, ajudant de
cuina, auxiliar de carnisseria i auxiliar de peixateria, elaboració, manipulació i embassats de
productes frescos.
Aquesta formació totalment subvencionada està formada per 10 blocs, considerant les
competències necessàries per al bon desenvolupament del lloc de treball: d’elaboració i
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conservació en fresc de productes alimentaris. La formació professionalitzadora suma un total
de 100 hores teòriques i pràctiques i 32 hores de desenvolupament de l’ocupabilitat i inserció
laboral.
Contingut:
Elaboració i conservació en fresc de productes alimentaris: coneixement i classificació
dels diferents productes agroalimentaris i de pesca; coneixement del territori i les
marques de qualitat; Recepció, conservació i preparació d' aliments i matèries
primeres, Envasat i empaquetat de productes alimentaris; Tractaments i sistemes:
escaldat, pasteurització, assecat, salaó, cocció al buit..; Producció alimentària i
sostenibilitat. Producció ecològica, integrada,Biodinàmica.Escandalls, fitxes de
producció i inventaris, Aspectes bàsics de nutrició. Macronutrients i micronutrients,
Concepte de dieta equilibrada. Alimentació saludable ,Carns vermelles i processades.
Gastronomia. La importància dels productes de temporada i de proximitat; Productes
alimentaris tradicionals versus productes alimentaris d´avantguarda
Manipulació d’aliments, seguretat alimentària i gestió al·lèrgens: Conceptes generals
d´higiene alimentària; Fonts de contaminació; Aliments i risc; Toxiinfeccions
alimentàries; Factors que afavoreixen el creixement microbià; La contaminació
creuada;

Emmagatzematge

i

conservació

d’aliments;

Temperatures

de

refrigeració/congelació.
Normes d´higiene personal per al manipulador d´aliments: Higiene de les
instal·lacions i eines de treball; Conceptes i procediments de neteja i desinfecció;
Autocontrol a l´empresa alimentària; Pla General d´Higiene (Prerequisits); Bases de
l´Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC); Gestió i control d´al·lèrgens;
Reaccions adverses als aliments: al·lèrgies i intoleràncies; Aplicació del nou Reglament
Europeu 1169/2011; Responsabilitats de l´establiment en matèria d´al·lèrgens;
Al·lèrgens de declaració obligatòria; Com presentar la informació al client; Gestió de
proveïdors en matèria d´al·lèrgens; Fitxes de producció i registres.
Riscos laborals: Conceptes bàsics: salut, treball i prevenció; Normativa de referència;
Tècniques per a la seguretat en el treball: analítiques i operatives; Disposicions de
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seguretat i condicions de treball; Eines i equips de treball; Senyalització; Risc elèctric;
Equips de protecció individual; Autoprotecció. Situacions d´emergència; Medi ambient
laboral. Contaminants físics, químics i biològics; Ergonomia (llum, soroll, temperatura i
humitat relativa); Prevenció de riscos psicosocials; Patologies relacionades amb el
treball; Vigilància de la salut individual i col·lectiva.
Carnisseria i xarcuteria, Formatges, Peixateria, Fruita i verdura, Tècniques de
comunicació, venda i atenció al client, Visites formatives,
Participants: Els participants següents van passar una entrevista personal amb els tècnics
d’ocupació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i també venen derivats d’altres entitats
com joventut i serveis socials, per impulsar i afavorir la inserció laboral amb persones
desfavorides.
Els curs estava destinat a un nombre de persones entre 10 i 15 dins dels quals els següents
van ser seleccionats
Valoració: S’ha donat especial importància a l’assistència i participació al curs com a
aprenentatge fonamental professionalitzador i per a una avaluació satisfactòria del mòdul
formatiu. També, la superació de les proves mostren l’assoliment dels continguts de les
assignatures relacionades amb l’acreditació de manipulació d’aliments i prevenció de riscos
laborals. La comprensió de la recerca de feina activa i entendre les consignes relacionades
amb el lloc de treball, afavoreix a la reflexió de la importància de l’actitud personal, l’interès i
les estratègies a l’hora de buscar feina i integrant tots aquest canvis al seu nou perfil
professional.
Insercions: Diversos participants van aconseguir una oportunitat laboral amb les empreses
col·laboradores: Tagliatella va realitzar una entrevista a un dels tres participants que van
estar interessats en les ofertes de feina que la empresa oferia. De moment aquest candidat
està a l’espera de rebre noticies. Carrefour va donar la oportunitat a 3 candidats, un d’ells no
va superar el període de prova i encara es troba en situació de recerca de feina. L’altre
candidat va patir un accident domèstic pel qual no va poder seguir amb el lloc de feina i el
tercer, finalment segueix en la contractació de mitja jornada dins de Carrefour.
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La resta de candidats encara està en recerca de feina i esperant una oportunitat laboral en el
sector alimentari i/o de manipulació d’aliments.

CURS DE RECEPCIÓ, FIDELITZACIÓ DE CLIENTS I LLENGUA FRANCESA
Dins l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro s’ha dut a terme
una formació en recepció, fidelització del client i francès, per a les persones aturades del
municipi. L’objectiu del curs ha estat impulsar diversos perfils amb el curs, per tal d’ampliar els
seus coneixements en idiomes, donar la oportunitat de desenvolupar un altre perfil
professional en el sector del comerç i atenció al client, així com també crear i dissenyar altres
oportunitat laborals en àmbits relacionats amb el turisme.
El Curs de recepció i fidelització del client i francès té com a finalitat la professionalització i la
millora de l’ocupabilitat de les persones relacionades amb el següent perfil laboral: recepció
d'establiments turístics, comerç i altres llocs de treball relacionats amb l'atenció al client.
Dates: del 30 d’octubre del 2017 fins el 6 de març del 2018
Horari: 9.30-13.30 ( de dilluns a divendres)
Durada: 270 hores + entrevistes
Lloc: TRIVIUM ESTUDI. Castell - Platja d’Aro
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Objectius:
 Millorar la comprensió oral i escrita del francès.
 Definir els aspectes relacionats amb l’atenció al client.
 Conèixer les tipologies de clients i els comportaments habituals dels consumidors.
 Valorar els beneficis de l’atenció de qualitat al client.
 Desenvolupar les habilitats comunicatives i relacionals, derivades del tracte amb el públic.
 Donar eines per a la recerca activa de feina en relació a l’atenció al client
 Aprendre el domini de pack office i de recepció, en gestió de reserves de qualsevol
establiment i/o comerç
 Adquirir noves eines per optimitzar el servei de recepció i venda d’un establiment
 Millorar i/o aprendre el domini i coneixement de la llengua francesa amb vocabulari
específic d’atenció al client
 Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds pròpies del perfil professional d’atenció al
client i fidelització
 Millorar les habilitats pròpies d’autoconeixement, socials i laborals, necessàries per a la
recerca i manteniment d’un lloc de treball, així com per descobrir el seu perfil professional,
dissenyar el seu projecte professional i dotar-lo de capacitats.
 Millorar les possibilitat i augmentar la oportunitat laboral en el mercat de treball
Aquesta formació totalment subvencionada està formada per 5 blocs, considerant les
competències necessàries per al bon desenvolupament del lloc de treball: Recepció
d’Establiments turístics, atenció al client i fidelització, paquet office per a la gestió de la
recepció i venda i una gran aposta de millora de la comunicació en francès.
La formació professionalitzadora suma un total de 250 hores lectives més 20 hores de
desenvolupament de l’ocupabilitat i inserció laboral.
Continguts
Bloc 1:Recepció d’establiments turístics(teoria i pràctica de casos)
- Organització del departament de recepció. - Gestió de reserves.- Procediments de recepció
- Sistemes de seguretat.
Bloc 2: Atenció al client i fidelització (teoria i pràctica de casos)
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- Atenció al client: definició. Principis bàsics de l’atenció al client. Habilitats a valorar en el
personal en contacte amb el client. Beneficis d’una bona atenció al client. Objectiu: la
satisfacció del client. - Treball en equip. El comportament del consumidor. Tipologia de clients.
Posicionar-se com a client. - Comunicació verbal i no verbal. - L’escolta activa. Dubtes i
objeccions. Queixes i reclamacions. Fidelització dels clients
Bloc 3: Paquet office per a la gestió de recepció i venda (teoria i pràctica de casos)
- Bases de dades. Gestió de reserves. Facturació
Bloc 4 :Francès mig-avançat per l’atenció al client (teoria i pràctica) amb dos grups
Situacions simulades d’atenció al públic en idioma francès: cara a cara, per telèfon, per escrit.
Expressions i lèxic relacionat amb l’atenció al públic. Gramàtica bàsica i avançada
Bloc 5:Desenvolupament de l’ocupabilitat (teoria i pràctica + entrevistes de treball)
Autoconeixement i perfil disponible. Coneixement del mercat de treball. El candidat ideal, què
busquen les empreses?. Estratègies de recerca de feina. Entrevista de treball
Participants
Els participants següents van passar una entrevista personal amb els tècnics d’ocupació de
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i una segona prova de francès oral i escrita amb el
professor de l’assignatura per classificar el nivell dels usuaris i validar la seva candidatura.
Els curs estava destinat a un nombre de persones entre 10 i 15 dins dels quals els següents
van ser seleccionats, passant totes les proves de manera exitosa
Durant el curs, s’està realitzant un treball de prospecció amb diverses empreses. Tot i que
aquest curs no ho requereix, hi ha una intervenció directe per part de l’equip tècnic del
programa, amb les empreses del municipi i/o relacionades amb el sector turístic, per establir
una relació laboral amb les empreses i els participants de la formació. És una manera de crear
i generar oportunitats a diverses empreses, per cobrir les necessitats del mercat laboral amb
la qualificació i professionalització dels participants del curs.
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Valoració
Es dóna especial importància a l’assistència i participació al curs com a aprenentatge
fonamental professionalitzador i per a una avaluació satisfactòria de tots els mòduls
formatius. En general, tenen un compromís amb la formació i responsabilitat, a més de la
predisposició mostrada en els canvis durant la formació, i/o amb les entrevistes que han anat
sorgint durant la formació.
La comprensió de la recerca de feina activa i entendre les consignes relacionades amb el lloc
de treball, afavoreix a la reflexió de la importància de l’actitud personal, l’interès i les
estratègies a l’hora de buscar feina i integrant tots aquest canvis al seu nou perfil professional.
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3.3 PLANS D’OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro cada any sol·licita poder adherir-se a les subvencions que
es publiquen a través del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i
que tinguin per objectiu afavorir, mitjançant una experiència laboral, la inserció laboral i la
millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur amb més dificultats d'inserció
laboral.
Aro Impulsa en aquest 2017 ha seguit doncs mostrant interès per a fomentar les polítiques
actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a través d’aquests projectes que
englobin una formació i una inserció laboral de les persones que es troben en situació d’atur.
Aquest tipus de subvencions fins a l’actualitat es gestionen, es desenvolupen i s’executen a
través del Consell Comarcal del Baix Empordà dins del marc dels convenis de col·laboració que
s’estableixen regularment entre ambdues administracions per diverses accions.
La subvenció en la què ens vam poder acollir aquest any 2017 fou el Programa integral Baix
Empordà Genera dins del marc Treball i Formació va ser l’ordre TSF/296/2016, de 2 de
novembre, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa
de Treball i Formació per a l’any 2016.
En la seva resolució favorable de 14 de desembre de 2016, pel Programa Integral Baix
Empordà Genera, presentat davant de l’ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre se’ns
atorguen un total de 5 persones. (Exp.2016/PANP/SPOO/0102; Exp.2016/PRMI/SPOO/0102, i Exp.
2016/COOR/SPOO/0102).

Entrem a detallar les característiques del programa.
PROGRAMA INTEGRAL BAIX EMPORDÀ GENERA
El Programa Integral Empordà Genera va adscriure cinc persones que estaven desocupades i
inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb els perfils següents: 1 peó de pintura i
2 oficials 3a de jardineria de la Línia A (Treball i Formació adreçat a persones en atur no
perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys) i 2
peons de jardineria de la Línia B (Treball i Formació adreçat a persones en atur beneficiàries
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de la Renda Mínima d’Inserció), per a desenvolupar les tasques pròpies de la seva categoria
professional al municipi de Castell-Platja d’Aro per una durada de sis mesos i una jornada
laboral del 100% i el salari segons l’acord retributiu al que el Consell Comarcal està adherit.
Les tasques que es van portar a terme dins d’aquest programa estaven emmarcades en
diferents àmbits els quals hem citat i que cal destacar: pintura, manteniment, conservació i
millora de zones verdes, jardineria i altres tasques de suport a la brigada municipal dins
d’aquests sectors.
PLA OCUPACIÓ LOCAL: PLATJA D’ARO PROFESSIONALS
Aquesta actuació respon a la necessitat de complementar les accions de foment de
l’ocupabilitat impulsades per l’Ajuntament, els recursos de suport existents a la comarca i els
procediments tradicionals d’inserció laboral. Pretenem realitzar una atenció específica per a
persones aturades, especialment aquelles amb més dificultats d’inserció. A l’hora de
desenvolupar el programa Platja d’Aro Professionals pretenem respondre les necessitats del
territori, per tal de millorar el desenvolupament social i econòmic del municipi, especialment
dins de serveis auxiliars per a empreses del territori com jardineria, manteniment de piscines,
reparacions bàsiques d’instal·lació, neteges especialitzades, vigilància i atenció al públic per tal
de potenciar la inserció laboral de persones aturades de llarga durada.
La finalitat del programa ha estat potenciar la inserció laboral de persones aturades del
municipi i desenvolupant la seva ocupabilitat i afavorint la seva estabilitat, subvencionant fins
un màxim de 6 mesos la seva contractació. La formació i l’acompanyament laboral han estat
claus per definir els perfils de les persones participants i promoure la inserció professional.
Sota la prospecció a diversos grups hotelers, càmpings i instal·lacions esportives o de lleure
que ofereixen múltiples llocs de treball, sense deixar de banda les empreses especialitzades
de serveis que operen al llarg de tot l’any. La formació ha comprès la involucració des del
principi de les empreses col·laboradores i generadores d’ocupació, en la formació adequada i
selecció de les persones participants.
L’objectiu final és crear llocs de treball estables i ajustats a la realitat concreta de cada
empresa o activitat empresarial.
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Objectius
 Millorar el grau d’ocupabilitat i de professionalització de les persones participants a través
de la contractació laboral, la formació i les accions de seguiment i orientació laboral.
 Afavorir la contractació de persones aturades de llarga durada.
 Dinamitzar l’entorn social pel fet de contractar 15 persones del municipi
 Donar resposta al teixit empresarial facilitant la contractació de personal professionalitzat.
 Detectar les necessitats d'ocupació de les empreses.
 Fer difusió del projecte a les empreses de Castell-S’Agaró-Platja d’Aro i zona d’influència
entres diferents sectors i subsectors susceptibles d’absorbir les persones participants.
 Millorar les xarxes de col·laboració entre el teixit empresarial i l’administració pública
implicant directament les empreses en el desenvolupament del programa.
 Incrementar les competències de base, específiques i transversals de les persones
participants Potenciar l’adquisició de competències específiques que afavoreixin l’accés a
un lloc de treball real adequat als perfils i en consonància amb la demanda laboral real.
 Oferir acompanyament continuat a les persones participants del programa.
Contingut
Desenvolupament ocupabilitat: 10 hores +tutories
Riscos laborals: 20h
Manteniment de piscines. 10h
Atenció al client i vigilància. 20h
Jardineria: 40h
Pràctiques empresa: 20h.
Total hores formatives: 1OO + 20 a empresa
Candidats
La selecció de participants al programa s’ha realitzat a partir de les persones registrades a
borsa del Club de la Feina i/o derivades d’altres serveis municipals. A partir d’aquesta revisió
es van fer trucades telefòniques per valorar la disponibilitat i l’interès de diferents persones
tenint en compte els següents perfils prioritaris:
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Perfils prioritaris SOC: Joves, majors 45 anys, famílies monoparentals, famílies amb tots els
seus membres a l’atur. Experiència prèvia o perfil relacionat i interès pel programa.
A partir d’aquests contactes, es va convocar a les persones amb un perfil més proper i
adequat, per realitzar una entrevista personal i una prova escrita. En aquest sentit, s’ha tingut
en compte l’adequació del currículum, entrevista personal, entrevista-compromís amb
programa. Així, es seleccionen 15 persones que responen a diferents perfils prioritaris.
Tutories i assessorament
El programa inclou formació, orientació i assessorament laboral, així com un seguiment i un
acompanyament personalitzat de cada un dels participants, des de l’inici de la formació, fins a
la inserció laboral. Per altra banda, forma part del programa formació en intel·ligència
emocional dirigida al treball, part de la qual inclou formació en competències transversals i
ocupacionals, per afavorir el desenvolupament de tots els participants tant de forma
professional com personal. Durant les tutories inicials es presenta el programa i s’insisteix en
el compromís mutu que es demana. Es fan dinàmiques de presentació de grup, per tal que els
participants es coneguin. La primera feina realitzada pel que fa a orientació laboral és la
revisió dels cv, per tal d’actualitzar-los i poder-los presentar a les empreses
A cada una de les tutories s’han anat comentant temes sobre la recerca que s’ha anat fent, de
com va cada un dels alumnes, es comenten les entrevistes fetes, es parla de com es durà a
terme la prospecció, de dubtes i pors generades pel programa...És per aquest motiu que la
tècnica prospectora del Consell Comarcal va fer dues intervencions d’orientació amb
l’alumnat: en la primera sessió per explicar com es duria a terme la prospecció i per introduir
les habilitats i actituds que les empreses requereixen al personal de les superfícies comercials,
i en l’última sessió del curs per informar sobre la prospecció realitzada i la continuïtat de la
recerca de llocs de treball durant tot l’any segons les necessitats de les persones participants.
Durant la formació professionalitzadora s’han realitzat tutories grupals per fer seguiment del
grup; a més dels dubtes a resoldre, es treballen les entrevistes grupals i les dinàmiques de
grup per tal de preparar-los per possibles entrevistes, així com els tests psicotècnics...
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A mida que passen les setmanes, les tutories es centren cada vegada més en la cerca de feina.
També es treballa l’entrevista individual. Al mateix temps es fa un treball relacionat amb
l’autoestima i la seguretat, així com per la millora en la comunicació positiva, l’assertivitat...
tot dirigit a l’entrevista de feina i la resistència a la feina. Al final del programa es porten a
terme tutories individualitzades per tal de definir les preferències de feina, i acabar d’orientar
la cerca de feina.
Prospecció d’empreses
Per fer difusió del programa i promoure la contractació dels usuaris del programa s’ha fet
prospecció d’empreses del municipi, especialment i de forma prioritària, a les superfícies
comercials i grans comerços, per proximitat al perfil de la formació. Primerament, s’ha
promocionat l’auto candidatura dels propis participants amb el suport de l’equip del
programa, que contactava posteriorment amb les empreses interessades. A les ofertes vigents
a la borsa de treball municipal i d’altres, també s’han enviat els currículums dels participants
del curs que més s’apropaven als perfils demanats. En segon lloc, la prospecció d’empreses
s’ha dut a terme de manera més intensiva des del mes de març fins el desembre de 2017 i a la
zona de Castell, Platja d’Aro i S’Agaró. S’han realitzat correus electrònics des de l’àrea de
promoció econòmica de Consell Comarcal, de l’Ajuntament per tal d’informar a les empreses.
Per altra banda, s’han realitzat visites per part de la prospectora i tècnica del curs per establir
un contacte i col·laboració de les empreses en el programa.
El primer contacte amb les empreses va consistir a presentar el programa Platja d’Aro
Professionals i els beneficis de participar-hi: obtenció de personal amb formació especialitzada
i actualitzada, subvenció a les contractacions durant 6 mesos, supervisió tècnica del Consell
Comarcal en la incorporació i el seguiment del personal contractat, etc. En cas que l’empresa
hi estigués interessada, les comunicacions posteriors s’han centrat a enviar els currículums
adequats en coordinació amb les tècniques encarregades de la formació i l’acompanyament
Finalment, el nombre total d’empreses contactades durant el termini de prospecció van ser de
72 empreses relacionades amb el perfil professional, de les quals, 8 empreses van acabar
formalitzant contracte i participant activament amb el programa. En general, la resposta de
les empreses informades ha sigut molt positiva i van manifestar una especial satisfacció pel fet
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de contribuir a donar feina a la població del municipi. Algunes dificultats de la prospecció han
tingut a veure amb la temporalitat del programa ja que, la formació es va realitzar el mesos de
marc a maig i algunes empreses ja havien realitzar el seu procés de selecció, i per tant la
contractació dels seus candidats. Per aquesta raó, el proper Platja d’Aro Professionals i a partir
d’ara “PDA”, es programarà els primers mesos del 2018.
Inserció final:
Totes les persones del programa van aconseguir una contractació laboral durant el període del
desenvolupament del programa i el 85% han aconseguit ocupació laboral en empreses
relacionades amb serveis auxiliar de manteniment, gràcies a la subvenció de fins a 6 mesos
que ofereix l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Conclusions
S’ha realitzat un programa formatiu, d’orientació i inserció laboral amb pràctiques no
remunerades a les empreses. Aquest any, les empreses col·laboradores han sigut participants
de la formació professional vers la formació de serveis auxiliar de manteniment. Dues
empreses han participat activament en la cessió d’espai per realitzar la formació, en la
formació de dos mòduls formatius amb els seus professionals. Cal afegir també la participació
i col·laboració en la contractació laboral dels participants del programa.
Un dels aspectes a destacar del programa, és la comunicació i seguiment continu amb les
empreses col·laborades i contractants. Aquest seguiment es va fer durant la formació del
programa, les pràctiques no remunerades i també, durant la relació laboral empresa –
treballador. Això ha donat la possibilitat d’aproximació amb les empreses, establir una relació
de confiança i de fidelització amb el programa i treballar, així com, vetllar pel bon compliment
d’ambdues parts amb l’acord laboral que van establir amb la contractació, pel període
establert.
Al llarg del programa s’ha aconseguit una intensificació de la relació entre les empreses i
l’Ajuntament, la qual cosa es pot aprofitar i ampliar des d’altres programes futurs amb una
visió més acotada de la demanada real de les empreses per cobrir les seves necessitats amb
perfils professionals més concrets i qualificats. Pel que fa a la inserció laboral, el 100% dels
participants van aconseguir una ocupació laboral un cop finalitzat el programa, però només el
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85% dels participants van aconseguir un contracte laboral a través del programa amb la
subvenció de 6 mesos que atorgava l’Ajuntament. Cal destacar també, que 10 dels 15
participants van continuar la seva relació laboral amb les empreses col•laboradores fora de
subvenció, la qual cosa mostra uns grans resultats de continuïtat laboral i una gran satisfacció
per part de les empreses amb els candidats i els candidats amb les empreses. Per altra banda,
s’ha de comentar que les persones participants en el programa partien de situacions molt
diverses, però que en general la seva situació personal i econòmica era complicada; arran de
la seva participació en el programa, la situació de la major part d’ells ha millorat pel fet de
trobar formació, orientació i suport i, especialment, feina. Aquest factor ha suposat una
millora de la seva situació personal i familiar, que els ha ajudat en l’àmbit econòmic i gràcies al
treball de les tutories individuals i grupals, s’ha detectat un canvi per part dels participants en
l’àmbit motivacional.
Pel que fa al contacte amb els participants, s’ha realitzat un seguiment de tutories continu al
llarg del 2017, amb la finalitat de vetllar pel seu benestar i seguir generant oportunitats
laborals en el cas d’aquells que no han tingut continuïtat laboral amb les empreses. Pel que fa
a la prospecció realitzada, es valora de forma positiva tant en vista als resultats aconseguits,
com pel fet que va ser molt intensiva i acotada al territori municipal, tal com estava previst en
el programa. Les empreses en general van rebre el programa de forma favorable i van
reaccionar de forma positiva, però deguda a aquesta limitació territorial, arribat el moment de
la contractació segons la data prevista, vam haver d’ampliar la ràtio de prospecció amb
empreses veïnes del municipi per crear més oportunitats laborals, gràcies a aquest fet, es va
detectar la necessitat de posar el focus en el participant més que en l’empresa, ja que qui
porta la subvenció són les persones residents al municipi.
Les empreses han pogut conèixer millor les actuacions de promoció econòmica i ocupació que
es duen a terme des del Consistori. En els contactes establerts des de la fase d’una prospecció
extensa per part de la prospectora del programa i les tècniques d’ocupació, han valorat
positivament tant l’estímul econòmic a la contractació com la tasca de formació
especialització i inserció de les persones residents al municipi. Les reunions continuades
durant el llarg del programa amb l’equip tècnic i l’àrea de promoció econòmica ha facilitat tot
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el treball en equip i l'optimització dels resultats de Platja d’Aro Professionals 2017. I també,
comentar les possibilitats de millora del programa per donar millor resposta a les empreses i
als participants dels programes posteriors. Un element per revisar en futures edicions del
programa ha estat la temporalitat de la formació. A causa de l’experiència d’aquest any,
entenem que la temporalitat canvia els resultats en el treball de la prospecció i en la creació
d’oportunitats laborals, per aquesta raó la propera formació es farà en els primers mesos de
l’any, per tal que abans de setmana santa les empreses ja puguin participar en la selecció del
seu personal amb els candidats del programa de Platja d’Aro Professionals 2018.
Per altra banda, una proposta de millora futura detectada per part dels tècnics i l’àrea de
promoció econòmica ha estat apostar per una propera formació més qualificada. L’escota i la
participació de les empreses expertes en el sector professional al qual ens dirigim en la
formació, va aportar una visió més qualificada i professional de què seria important canviar
i/o integrar en la propera formació, entenent les necessitats reals del mercat laboral al qual
donen cobertura aquestes empreses. Aquesta propera formació requerirà un perfil més divers
i més qualificat també, ja que la formació exigeix un nivell més elevat en comprensió lectora i
escriptura, entre d’altres
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ANNEX
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PROPOSTES PEL 2018
- Signatura del Pla de Comerç 2018-2022 amb els diversos agents del sector públic i sector
privat del municipi.
- Inici i desenvolupament de les accions previstes segons el cronograma del Pla de Comerç.
- Potenciar i reforçar les accions de dinamització econòmica i empresarial amb les diverses
associacions empresarials del municipi
- Foment de l’activitat econòmica a través d’ajuts i bonificacions en diverses línies:
Ajuts a empreses amb seu social a Castell-Platja d’Aro per a la contractació de
persones en situació d’atur del municipi
Ajuts a nous emprenedors i persones aturades que s’estableixin com autònoms
- Continuïtat amb el servei d’assessorament i recolzament a les empreses i nous emprenedors
- Polítiques d’ocupació municipal amb la continuïtat dels plans d’ocupació locals com el Platja
d’Aro Professionals i els Plans d’Ocupació subvencionats pel SOC.
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