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INTRODUCCIÓ
Aro Impulsa, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro i S’Agaró, treballa des del 2014 en l’àmbit de l’empresa, formació i ocupació amb
l’objectiu d’esdevenir una eina transversal per als ciutadans, empresaris i treballadors
del municipi.
La seva missió és per una banda, fomentar i potenciar una dinamització econòmica de
qualitat, proposant projectes de desenvolupament local i posant a disposició del teixit
empresarial les eines necessàries per a dissenyar plegats un model de municipi actiu i
dinàmic, facilitant la creació de sinèrgies entre el sector públic i el sector privat.
Per altra banda, pretén dotar dels recursos socials, econòmics i de recolzament per a
totes els ciutadans i ciutadanes del municipi que es troben en una situació d’atur i que
necessiten un acompanyament personalitzat

en relació al seu perfil personal i

professional.
En definitiva, Aro Impulsa manté un treball en xarxa actiu tant des de la vessant local
com des de la vessant comarcal, autonòmica i estatal per tal d’establir punts de
trobada i col·laboració en accions conjuntes per poder oferir un ampli ventall de
recursos i serveis encaminats a les necessitats de les persones i empreses del territori.
A continuació passem a detallar les accions que s’han portat a terme durant el 2018.
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1.DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
1.1 ACCIONS DE DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL
CAMPANYA GASTRONÒMICA INFANTIL “XICS GASTRONÒMIC”
La tercera edició de la campanya Xics Gastronòmic es va celebrar del 19 de maig al 3
de juny. És una campanya gastronòmica que va sorgir amb l’objectiu de fomentar la
importància dels aliments saludables entre infants i les pròpies famílies, posant en
valor els productes de qualitat que ha d’ajudar a prevenir la desaparició de tradicions
alimentàries locals. En segon lloc, situar el sector de la restauració del municipi en
l’àmbit gastronòmic familiar.
La campanya novament ha estat avalada i recolzada per la Fundació Alícia, 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 i per la nova associació creada recentment a Platja d’Aro, Eco Fogons
d’Aro.
La inauguració es va realitzar novament dins del marc de la Jornada del Joc i el Dia de
la Família, que es realitza cada any des de la Regidoria d’Infància, amb la xerrada del
dietista Julio Basulto i el Dr. Carles Casabona, que aquest any ens van parlar de la
tècnica del Baby Lead Weaning “BLW” amb una assistència d’un centenar de
persones.
Durant la quinzena es van realitzar els diferents esdeveniments al municipi, entre els
què destaquem alguns tallers de cuina a les escoles, a l’Institut i al Centre PTT-PFI
Guíxols-Vall d’Aro, de la mà de Fundació Alicia, tallers oferts pels diversos restaurants
participants en la campanya, tallers amb Eco Fogons d’Aro, entre d’altres.
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En aquesta ocasió cal destacar que hem inclòs algunes activitats en el nucli de
S’Agaró, en el qual es va celebrar un taller de iogurts naturals organitzat per Eco
Fogons d’Aro i una actuació musical infantil a càrrec de La Festa del Més Tumacat per
dinamitzar la tarda.
Xics Gastronòmic, com en les altres edicions va celebrar una gran cloenda en format
de showcooking. Per segon any consecutiu, es va realitzar al nucli de Castell d’Aro i
fou impartida pels cuiners de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà que van fer dos
tallers de cuina amb el suport dels alumnes d’Hosteleria del Centre PFI-PTT GuíxolsVall d’Aro.
Pel que fa a la participació del sector de la restauració en aquesta edició es va comptar
amb 18 establiments. La campanya enguany es va reforçar la imatge i participació del
sector privat mitjançant la col·locació d’unes surferes per a cada restaurant, així com
elaborant altres elements de marxandatge i de publicitat com la impressió de mantells
de paper individual per a pintar com entreteniment pels nens, capses de llapis de
colors, etc.
Els restaurants en aquesta edició van poder escollir si realitzaven un menú infantil a un
preu tancat o oferien la mateixa carta que els adults però en racions petites.

Quadríptic de la Campanya Xics Gastronòmic
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CAMPANYA DE NADAL: GRAN SORTEIG DE NADAL
Per tercer any consecutiu es va celebrar aquesta campanya nadalenca que forma part
d’un gran ventall d’activitats programades des de diferents regidories de l’Ajuntament
així com d’associacions empresarials, entitats, entre d’altres.
Aquest any, el Gran Sorteig de Nadal es va iniciar el dia 1 de desembre de 2018
coincidint amb l’Encesa de Llums de Nadal i va finalitzar el 6 de gener de 2019.
En aquesta nova edició es va seguir apostant pel mateix format de la campanya basat
de tres grans premis. El primer, compost per un cotxe model Seat Ibiza i un lot de
regals; el segon premi, compost per una bicicleta elèctrica i un altre lot de regals, i el
tercer premi d’un cap de setmana al municipi i un lot d’obsequis.
Cal destacar que aquesta campanya s’ha anat consolidant any rere any i en aquesta
tercera edició s’ha arribat a unes 30.000 butlletes de participació, cinc mil més que en
l’anterior edició. Així mateix, la participació de les empreses ha estat molt bona donat
continuen participant prop d’un centenar d’establiments de diversos sectors com
comerç, allotjaments, restauració, serveis, empreses d’oci, etc i s’ha comptat
novament amb la col·laboració de les diverses associacions empresarials 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.
Els requisits d’adhesió a la campanya es basava en oferir un obsequi de l’establiment
valorat en 50 €, regal que passaria a formar part dels tres grans lots sortejats. Aquest
any, els premis van recaure a les butlletes següents: 1er Premi, núm. 16.074 lliurat per
la Perfumeria Júlia; 2on Premi, núm. 12.408 lliurat per la Carnisseria Arnall i el 3er
Premi, núm. 9.913 de la Boutique Patricia Lara.
Dins del marc de la campanya cal destacar dos elements que han sigut claus durant
totes les festes nadalenques. El primer fou l’Encesa de Llums de Nadal en la qual es va
inaugurar un túnel de llum i so situat al carrer Miramar i que va dinamitzar el petit
comerç durant tota la campanya de Nadal.
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Aquesta situació fou escollida seguint el pla de treball establert en el Pla de Comerç
2018-2020 signat a principis d’any entre l’Ajuntament i les diverses associacions
empresarials, i que a grans trets pretén anar definint un pol d’entrada a l’eix comercial
a través dels carrers que donen pas a la zona del pàrquing de la Plaça Europa.
Com a segon element innovador, cal destacar que aquest any es va signar un contracte
de patrocini entre l’Ajuntament i l’empresa Pps’s Park per a la instal·lació d’una pista
de gel en l’espai del parc d’atraccions infantil. Les vacances nadalenques sempre han
representat pel municipi un punt de trobada de famílies tant residents com de segones
residències o de pas, que venen a la població per gaudir de les diverses propostes que
s’ofereixen des de l’Ajuntament, associacions i entitats.
Dins d’aquest context de festes familiars, es va treballar conjuntament sector públic i
sector privat per poder oferir un ventall d’oci i propostes atractives i complementaries
per tal de posicionar la població com una destinació ideal per les vacances de Nadal.
Una de les diverses accions acordades en el contracte de patrocini va ser que els nens,
nenes i joves de les escoles del municipi van poder gaudir d’un matí a la pista de gel i al
parc d’atraccions de forma gratuïta. Així mateix, les associacions empresarials i altres
entitats col·laboradores van oferir descomptes o vals, o altres avantatges vinculats a
les diverses propostes d’activitats de Nadal. Pel que fa al nombre de visitants de la
pista de gel, podem concloure que durant tot els dies de la campanya es van aplegar
unes 3.000 persones.

Imatge del sorteig de Nadal en directe
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MODARO · JORNADA DE MODA
Proposta que neix en el marc del Consell Local de Desenvolupament Econòmic per
donar visibilitat als comerços de moda del municipi i per difondre el concepte de
destinació

de

moda. Aquesta

campanya recolzada

pel

Consell

Local de

Desenvolupament Econòmic va tenir el suport de l’Associació d’Empresaris ( ADEM) i
l’Associació d’Activitats Nàutiques.
La Jornada que es va celebrar el dissabte 9 de juny i es va repartir en dos espais de
moda. En primer lloc, al matí es va celebrar una primera desfilada al Port d’Aro, tot
coincidint amb el Marina Day, que és la jornada de portes obertes que es realitza a tots
els ports esportius de Catalunya i en la que l’Associació d’Activitats Nàutiques i el Port
d’Aro participen organitzant varis actes. En aquest context, la temàtica de la desfilada
del Modaro va ser precisament de moda esportiva i casual.
Pel que fa a l’espai principal del Modaro, va estar situat a l’Avinguda de S’Agaró on es
van celebrar tres desfilades de moda durant tota la tarda: la primera, a càrrec
d’estudiants i dissenyadors emergents, i la segona i tercera a càrrec d’una quinzena
d’establiments de moda i complements del municipi. El cost de participació a aquest
acte per part dels establiments va ser de 100 euros, que els va permetre disposar de
quinze invitacions pels seus clients per gaudir de la desfilada en les primeres files. La
resta de cadires de la jornada van ser seients solidaris i tenien un cost de 3,00 Euros.
La recaptació final entre la participació dels establiments col·laboradors i les cadires
solidàries fa fer que s’arribés a un total de 1.500 Euros, destinats íntegrament a una
entitat sense ànim de lucre del municipi que en aquesta primera edició fou, Viu
Autisme.
Així mateix, cal destacar que totes les desfilades van estar dinamitzades per una
speaker així com per actuacions musicals i de ball. Finalment la jornada va concloure
amb un concert musical de la mà de la coneguda Fundació Toni Manero.
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Tríptic de Modaro 2018

Modaro al Marina Day del Port d’Aro

Modaro a l’Av. S’Agaró
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MAGIC NIGHT 2018
Màgic Night és una proposta de dinamització del sector d’hoteleria i restauració que va
néixer a iniciativa de l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro fa uns anys i que
en aquest 2018 dins del consens del Consell Local de Desenvolupament Econòmica es
va creure adient que es liderés des de l’Ajuntament.
L’esdeveniment es va portar a terme el divendres dia 6 de juliol des de les 20 h de la
tarda fins les 24 h on una quarantena de mags van realitzar espectacles de màgia en
petit format per diversos escenaris de l’Av. S’Agaró, Av. Cavall Bernat i Passeig Marítim
i S’Agaró.
Cal destacar que aquest any, es van afegir l’Avinguda de Cavall Bernat així com el nucli
de S’Agaró com a espais d’espectacles al carrer i que moltes terrasses de restaurants i
vianants van poder gaudir de petits moments de màgia en directe.
Així mateix, en la mateixa línia que ens els darrers anys, la nit màgica es va dinamitzar
amb un grup itinerant de percussió que va anar passejant pels carrers de Platja d’Aro
on es duia a terme la màgia.
El Màgic Night cal concloure que és una de les activitats més ben consolidada i ben
acollida tan pels visitants com pels propis empresaris del municipi.

Material de difusió i imatge grup de percussió Magic Night
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1.2 CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
El Consell Local de Desenvolupament Econòmic, des de la seva creació l’any 2015, ha
anat consolidant-se com a una vertadera taula de treball entre el sector públic i el
sector privat del municipi.
Fruit d’aquesta sinèrgia de col·laboració, han sorgit diverses propostes tant de
dinamització lúdica, com accions de promoció dels diversos sectors econòmics que
conformen la població i que han vetllant per oferir tant propostes específiques com
altres més transversals. Passem a detallar les accions realitzades en el marc del Consell
Local d’aquest 2018.
ACCIONS DE DINAMITZACIÓ
Campanya Wellcome Pack.
Iniciativa que venia de la mà de l’Associació d’Empresaris del municipi (ADEM) i que es
basava en un talonari de descomptes que es donaven a les persones que s’allotjaven al
municipi per tal de gaudir de descomptes i avantatges en diversos establiments del
municipi i que pretenia ser una targeta de fidelització al municipi.
En aquesta primera edició van participar una cinquantena d’establiments entre
comerços, establiments hotelers, restaurants, serveis, etc.
Està previst que en el 2019 es torni a realitzar aquesta proposta però que pugui ser un
talonari de fidelització per a totes les persones del municipi, turistes i visitants.

Portada del Welcome Pack 2018
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Campanya Torna a Casa Sa i Estalvi.
Campanya proposada entre l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci i el Gremi de
Taxistes de Castell-Platja d’Aro. Anava dirigida als joves que venen a gaudir de l’oferta
de restauració i oci nocturn de la població i on podien aconseguir un descompte de 10
euros en el taxi si presentaven dos tiquets dels diversos establiments adherits a la
campanya.
La finalitat d’aquesta acció fou la de fomentar la conscienciació entre els joves sobre la
importància d’agafar un transport públic com és el taxi, si han sortit de festa per tal
d’arribar sa i estalvi a casa.
Aquesta campanya va comptar amb la col·laboració i recolzament del Departament de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
Es va realitzar en dos períodes diferents, un del 20 d’abril al 17 de juny en el que van
participar 6 bars musicals i 5 discoteques, i una segona edició, del 16 de novembre al
27 de gener de 2019 en el que van participar 6 bars musicals i 5 discoteques.
Destaquem que es va realitzar una entrevista i visita en directe del Programa Catalunya
al Dia ( TV3 i Canal 3/24), així com de RAC 1.

Material de difusió Campanya
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Campanya Gastronòmica: La Cullera del Bacallà · del 13 d’abril al 13 de maig
Totes les campanyes gastronòmiques han comptat amb la col·laboració de l’Associació
d’Hoteleria, Restauració i Oci del municipi. En aquesta campanya, van participar 14
restaurants que van preparar un menú entre 20-35 euros.
Es va realitzar material de difusió com: pòsters, passamans, cartolines de sobre taula.
També es van realitzar insercions publicitàries a diaris: Diari de Girona i Punt Diari, així
com publicitat a 4 mupis del municipi i a una marquesina d’autobús.
Campanya Gastronòmica: Primavera de Tapes · del 25 maig al 22 de juny
Participació de 20 restaurants. Preu de la tapa+beguda fou 3,50 €.
Per aquesta campanya es va elaborar material de difusió com pòsters, díptics, cartells
de sobretaula i la contractació de publicitat a mitjans com diari El Punt Diari i el Diari
de Girona. Com en totes les campanyes gastronòmiques que veurem, tot i ser
liderades per l’Ajuntament, l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci esdevenen claus
per a la difusió i consolidació de cada campanya.
Campanya Gastronòmica: Platillo de Banyuts · del 19 d’octubre al 25 de novembre
Participació de 8 restaurants. Preu del plat fins a 13.90 €. Per aquesta campanya es va
elaborar material de difusió com pòsters, díptics, cartells de sobretaula i es va
contractar una campanya publicitària a diaris com El Punt Diari i el Diari de Girona.

Material de difusió Campanya
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Diada de Sant Jordi
Des de fa varis anys es treballa des de l’ajuntament i associacions per consolidar una
oferta lúdica i cultural per a la Diada de Sant Jordi. Des d’ADEM es van realitzar
diverses accions relacionades amb la diada com, venda de llibres, un concurs de dibuix
per a nens i nenes, col·locació d’un photocall en motius de Sant Jordi, etc.
Aquestes activitats es varen centrar en l’Av. de S’Agaró i Carrer Av. de la Pau.
Pel que fa a les accions proposades per l’Ajuntament, es van centrar en el Passeig
Marítim i Carrer Pineda de Mar. Es van portar a terme activitats de dinamització
infantil amb personatges de Sant Jordi, un concurs de pintura amb el conegut Llibre
Gegant de Sant Jordi, un taller de puntaires i entre d’altres. Cal destacar que com en
l’any passat, aquesta festa es va fer arribar al nucli de S’Agaró on s’hi va realitzar un
taller per a nens el dissabte.

Imatges de l’activitat

Dinamització a S’Agaró
Des de la creació del Consell i amb la involucració de l’empresariat del nucli de S’Agaró,
amb l’Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou, s’han realitzat diverses accions per tal de
dinamitzar comercialment el nucli.
Entre les activitats que s’han fet, destaquem:
Trobada de Disfresses i Xocolatada per Carnaval, un taller de Iogurts naturals durant la
quinzena gastronòmica infantil Xics Gastronòmic, un calendari d’esdeveniments
infantils a la primavera coneguts com Vine a jugar a S’Agaró, una Fira de Vi i Formatge,
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la Festa Major de S’Agaró i algunes activitats més portades a terme a l’estiu, així com
actuacions de màgia al carrer i als restaurants durant el Màgic Night, que tot i centrarse habitualment al nucli de Platja d’Aro com hem citat anteriorment, aquest any es va
incloure el nucli de S’Agaró.

Material divers de difusió

Contracte de patrocini amb el VI Festival Internacional d’Escacs
Aquest any es va signar un contracte de patrocini entre l’Ajuntament i el Club d’Escacs
de Platja d’Aro per a la celebració del VI Festival d’Escacs de Platja d’Aro que es va dur
a terme del 24 de juny a l’1 de juliol.
Les regidories de Promoció Econòmica i d’Esports van col·laborar amb aquest festival
al considerar-lo un esdeveniment de gran rellevància tant a nivell esportiu com de
promoció turística del municipi.
Així mateix, pel nombre de participants a l’esdeveniment, d’staffs tècnics,
d’acompanyants i sobretot amb la presència de llegendes del món dels escacs, com el
Sr. Karpov i el Sr. Ljubojevic que s’allotjaven a la població, va portar a que la destinació
estigués en el punt de mira dels seguidors d’aquest esport a nivell internacional, alhora
que va representar un incentiu econòmic rellevant per a Castell-Platja d’Aro.
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Programa Menjar bé a Casa Nostra
L’Ajuntament va rebre la petició de ser escenari del darrer capítol de temporada d’un
programa televisiu anomenat “Menjar bé a casa nostra”, dedicat als productes amb
Denominació d’Origen i de Qualitat, que es difon a la província de Barcelona amb la
finalitat de promocionar els productes amb D.O i la bona cuina.
Com s’ha anat reiterant, tan des del Consell Local com des de la regidoria de Promoció
Econòmica es treballa en diverses campanyes gastronòmiques per fomentar la
conscienciació sobre l’alimentació saludable i la importància de consumir productes
locals, per tant, es va considerar que aquest programa era una bona oportunitat per
fer arribar la nostra oferta de restauració i dels recursos turístics del municipi al públic
de la demarcació de Barcelona.
El capítol del programa es va centrar en visitar diversos establiments vinculats als
productes km0 i que treballen amb els productors locals, un restaurant on s’hi va
realitzar un plat típic de la zona i en darrer lloc, una proposta turística de visita al Camí
de Ronda de S’Agaró mitjançant un parell d’entrevistes amb els regidors de les àrees
de Turisme i de Promoció Econòmica, Sra. Imma Gelabert i Sr. Maurici Jiménez
respectivament.

1.2.2 PLA DE COMERÇ LOCAL 2018-2022
En el marc de treball i de consens del Consell Local que ens va portar a definir el Pla de
Comerç Local 2018-2022 va acabar formalitzant-se mitjançant la signatura del Pacte de
Comerç entre l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i totes les associacions empresarials
del municipi. L’acte es va celebrar el 22 de març dins la Jornada de Comerç que
organitza l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro en el marc de la Setmana de
la Comerç, que és una setmana promoguda pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda
com a proposta d’esdevenir un espai de debat i d’intercanvi de coneixement en l’àmbit
del comerç.
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Cal recordar que el Pla de Comerç, dedica una especial atenció a les Galeries
Comercials de Platja d’Aro i per aquest motiu es van celebrar diverses taules de treball
amb cadascuna de les galeries per poder establir un procés participatiu. D’aquest
varen sorgir les tres primeres línies de treball:
1.- Actuació a l’Av. Doctor Fleming. Projecte d’amabilització urbana.
Durant aquest any s’ha iniciat el procediment administratiu corresponent per poder
adjudicar el projecte d’amabilització a l’empresa corresponent. Aquest tràmit permet
obtenir diverses propostes d’ordenació de les façanes, amb una estètica concreta que
respecti la singularitat de cada galeria i que permeti un espai clar, amable i modern per
esdevenir un pol d’entrada al comerç de Platja d’Aro.
2.- Revisió i reforç de la regulació i ordenació dels espais comercials.
En les taules de treball es va acabar decidint que cada galeria tingués la seva pròpia
ordenança per tal de respectar la seva singularitat.
3.- Foment de la gestió pública de l’espai comercial.
En les diverses reunions celebrades es va manifestar la voluntat d’ambdós sectors per
iniciar aquesta línia de treball, tot i que la particularitat de cada galeria en dificulta la
gestió. Es va concretar que es recolliria tota la informació necessària perquè els serveis
jurídics realitzessin una proposta que inclogués la gestió de prestació de serveis. La
documentació relacionada es pot consultar en el següent link:
http://www.aroimpulsa.com/images/PDF/Estudihabitscomercials.pdf

1.3 SUBVENCIONS PER ACCIONS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Dins de les subvencions que es realitzen per a recolzar les accions que s’organitzen des
de diverses associacions empresarials per tal de dinamitzar el municipi cal destacar:
Wine & Rock
Subvenció atorgada a l’Associació Catalana d’Amants del Vi (ACAVI) per l’organització
d’un esdeveniment que vinculava la promoció de la cultura del vi amb la música.
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La fira es va dur a terme els dies 26 i 27 de maig a la Plaça del Mil·lenari on es van
muntar carpes amb diverses empreses especialitzades en l’enologia, i on es van
celebrar concerts de música, maridatges, píndoles de formació, etc.

Material elaborat per Wine& Rock

Cuina de l’Empordanet · Cuina i Golf
L’Associació Cuina de l’Empordanet com entitat dedicada a la promoció d’activitats
culturals, tradicionals i recreatives amb col·laboració amb el Club de Golf d’Aro va
organitzar el dilluns dia 4 de juny la 19ª edició del Cuina i Golf. Aquesta acció es basa
en un Torneig de Golf que promociona la destinació de golf i gastronomia alhora que
reuneix a periodistes nacionals, internacionals així com cuiners d’arreu i persones
conegudes. L’objectiu és mostrar als periodistes les instal·lacions hoteleres de la Costa
Brava, camps de golf i identificar la Costa Brava i el municipi com una destinació de
primer ordre, així com apropar als participants al patrimoni cultural i monumental del
territori promocionant la Costa Brava com una destinació activa durant tot l’any.

Foto de grup realitzada per l’organització
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2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I EMPRESARIAL
2.1 INFORME DIAGNÒSI COMERCIAL DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Des del 2016 es va iniciar un projecte anomenat Platjain.com, un servei que facilita
informació econòmica vinculada al comerç del municipi. Des d’aleshores, de forma
periòdica es realitzen seguiments de les activitats econòmiques dels diferents nuclis
que conformen el municipi de Castell-Platja d’Aro.
L’objectiu principal d’aquest projecte era el de disposar d’un mapa i d’una diagnosi
sobre les diverses activitats econòmiques que es desenvolupen al municipi. Com
objectius més específics, per una banda, s’ha pretès donar visibilitat a aquest escenari
econòmic per recolzar les polítiques de dinamització del teixit empresarial que es
porten a terme, així com, dissenyar noves propostes d’actuacions per tal de millorar-ne
la seva atractivitat com a municipi turístic, principalment de comerç i serveis.
Per altra banda, el projecte contemplava un informe final que recull tota la diagnosi
realitzada deixant palès la importància que té el municipi com a referent comercial a
Catalunya i al Sud de França.
Finalment, l’informe redactat dins del projecte, presenta una detecció d’oportunitats
d’inversió i d’implantació de nous negocis en determinades zones del municipi i facilita
la presa de decisió dels emprenedors que volen obrir un negoci a Castell-Platja d’Aro.
L’informe es pot consultar a la web de la regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i
Ocupació: aroimpulsa.com

Portada de l’informe Eixos 2018

20

2.2 SERVEI D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL
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 portant a terme a les instal·lacions del propi
Ajuntament en sessions individualitzades, cita prèvia i de forma gratuïta amb un
màxim de 12 hores. Quan es finalitzen aquestes hores gratuïtes hi ha una derivació cap
a les assessories i gestories del municipi amb les quals l’Ajuntament va signar un
Conveni de col·laboració l’any 2015.
Aquest conveni es va celebrar per tal de donar continuïtat al servei d’assessorament
des de l’àmbit privat, i en el qual es contemplaven beneficis especials per a aquests
nous emprenedors establerts al municipi i que havien passat pel servei
d’assessorament empresarial de l’Ajuntament.
En el transcurs d’aquest any, han passat un total de 15 persones que han realitzat
aquest servei. Dels principals projectes que es van presentar i que s’han anat
desenvolupant destaquem: la creació d’una empresa especialitzada en els serveis
d’assessoria turística, concretament sobre turisme de negocis; un projecte sobre la
realització d’activitats guiades en bicicleta; un projecte social vinculat a les xerrades i
formacions a personal social; la creació d’un espai dedicat a esdeveniments i activitats
alternatives per als nens i a les famílies; una proposta d’una consultoria turística i
finalment, la creació d’un establiment de restauració i un negoci de compra venda de
joies a través d’un portal web.
La resta de visites d’assessorament que han passat per la regidoria van ser persones
emprenedores, algunes de les quals es troben actualment treballant en el projecte.
Altres però no han continuat amb el servei.
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2.3 SUBVENCIONS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I/O CONTRACTACIÓ
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro aquest 2018 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 autònoms 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 contracte/s laboral/s superior/s als quaranta-cinc dies de durada
durant els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la subvenció
- 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 a 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: 100% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 267,03 €
-2on mes: 80% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 213,62 €
- 3er mes: 60% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 160,22 €
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- 4art mes:40% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 106,81 €
- 5è mes: 20% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 53,41 €
- 6è mes : 10% de la quota mínima del RETA,amb una aportació màxima de 26,70 €
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 durant aquest 2018 s’han acollit a l’ajut d’autònoms dues empreses que
s’han instal·lat al municipi. Una és una empresa de disseny i l’altra, un establiment de
restauració.
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2.4 FORMACIÓ DE CAPACITACIÓ EMPRESARIAL
Una de les vessants en la que es treballa des d’Aro Impulsa és el foment de la
formació, reciclatge professional i la capacitació empresarial. Durant tot l’any, excepte
els mesos de temporada alta, s’ofereix un ventall de formació orientada als diversos
sectors que engloben el teixit empresarial del municipi així com formacions
transversals per a totes les empreses. A continuació passem a detallar cadascuna de
les formacions realitzades.

4a JORNADA EMPRESARIAL
Dia: 10 d’abril de 2018
Hora: de 9.00 a 18.00 h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Assistents: matí: 9 persones; tarda: 8 persones
Programa:
- 9.30-11 h - Promoció del Comerç Singular en zones turístiques.
A càrrec de Maria Segarra. Directora d’Intueri Consulting,especialitzada en estratègia,
innovació i formació en retail. El comerç sovint es converteix en part de l’experiència
del visitant com element diferenciador. El turisme vinculat a les compres es fonamenta
en la singularitat de l’oferta comercial i l’objectiu principal és sensibilitzar-se en un
relat amb orientació turística, integradora i alhora familiaritzar als diferents agents que
intervenen en aquesta experiència global de la destinació.
- 11.30-14 h - Taller Simbiosi Comerç i Turisme: Creant Experiències en la destinació.
A càrrec de Maria Segarra. L’objectiu és generar una dinàmica de treball conjunt a
partir de la identificació dels punt forts i febles de la proposta del producte, i els
elements que entre els diferents actors generen sinergies. 1a. Part. Identificació dels
punts forts i febles. 2a. Part. Participació i debat dels diferents actors.
- 16-18 h -Conferència. L’Empresari davant els reptes en l’era disruptiva.
Amb Jordi González Guillen. Llicenciat en Ciències Econòmiques, i Coach Empresarial.
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En quines condicions es troba la petita i mitjana empresa en el context de creixement
de la nova economia disruptiva? Cal analitzar i entendre on estem, qui són els líders,
quines empreses creen tendències, com ho fan, quins desafiaments empresarials ens
podem trobar, desenvolupament de l'economia espanyola i internacional i quin
context estratègic estem per a l'expansió empresarial.
Valoració jornada:
 Qualificació Formació:
5 persones donen un 10 / 2 persones donen un 9 /3 persones donen un 8
 Qualificació ponent
Matí : 5 persones donen un 10 / 4 persones donen un 9/ 1 persona dona un 8
Tarda: 4 persones donen un 10/ 2 persones donen un 9/ 1 persona dona un 8/
1 persona dona un 7
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Material de difusió i imatges de la jornada empresarial
25

FORMACIÓ EN COMERÇ: 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 a especialitzar-se i adquirir nous coneixements que
puguin aplicar en el seu entorn laboral. Aquesta formació engloba diversos àmbits
professionals del sector econòmics més representatius del nostre teixit empresarial.
Així doncs, la proposta que es va iniciar el del 2017, va tenir continuïtat durant el
primer semestre del 2018. En aquestes jornades es va treballar especialment en el
sector del comerç i de la restauració, tot i que cal esmentar que pràcticament tots els
mòduls tenien continguts transversals i per tant eren adaptables a altres sectors.

Mòdul 4 · CONNECTA AMB LA GESTIÓ: DADES QUE AJUDEN A PRENDRE DECISIONS
Dia: Dimarts 13 Febrer
Hora: 10h a 14h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Ponent: David de Antonio
Participants: 14 assistents dels quals 11 van omplir l’enquesta.
Objectiu: Identificar els indicadors claus de l’activitat comercial al punt de venda per
definir amb eficàcia les accions prioritàries ha portat a terme.

Quadríptic i imatge de la sessió
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Valoració global:
Formació: 4 persones valoren amb un 8 / 3 persones amb un 9 / 4 persones amb un 10
Ponent: 4 persones valoren amb un 8 / 2 persones amb un 9 / 5 persones amb un 10.
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Mòdul 5 · CONNECTA AMB EL SENTIT: VENDES I PERSONES
Dia: Dimarts 13 Març
Hora: 16.30h a 20.30h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Ponent: David de Antonio
Participants: 8 persones, 6 van omplir enquesta
Objectiu: Ajudar als participants a veure com poden implicar als seus equips de
venedors i engrescar-los a perseguir objectius de millora de la venda i de relació amb
els clients.
Valoració global:
Formació: 4 persones valoren amb un 10 / 2 persones amb un 9
Ponent: 4 persones valoren amb un 10 / 2 persones amb un 9
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FORMACIÓ EN RESTAURACIÓ
Aquest 2018 s’han realitzat diverses accions formatives en el sector de la restauració
entre les que destaquem: un cicle de cincs cursos a càrrec de l’Escola Universitària
d’Hoteleria i Turisme Sant Pol de Mar, que anaven dirigits principalment als
restauradors i personal d’alt comandament del sector.
L’objectiu dels diversos mòduls eren dotar al personal de l’establiment de les eines
necessàries per treure’n el màxim rendiment de l’empresa des de diferents àmbits de
gestió, com per exemple, com gestionar un bon equip de treball, la qualitat en el
servei, les estratègies de màrqueting, etc.

Quadríptic de la formació

Mòdul 4 · COMERCIALITZACIÓ DE RESTAURANTS I BANQUETS
Dies: 22 i 29 de gener · Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Hora: 10.00 a 13.00 h
Ponent: Josep M. Vallsmadella
Participants: 7 participants, dels quals 5 han contestat l’enquesta
Programa:
- El restaurant de l’hotel com a negoci en sí mateix
- Conceptualització i posicionament
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- Comercialització on i off line.
- Com gestionem la reputació
- Banquets, el Benchmarks i la competència
- Com es creen productes i serveis
- Quin són els millors canals de comercialització pels càterings
Valoració Global:
Formació: quatre persones valoren amb un 9/ tres persones valoren amb un 10.
Ponent: dues persones valoren amb un 10/ cinc persones amb un 9.
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Observacions: Aquesta formació estava prevista pel dies 15 i 29 de gener però per
motius de malaltia del ponent es van tenir que canviar les dates a 22 i 19 de febrer, fet
que va complicar l’assistència.

Mòdul 5 · REVENUE MANAGEMENT PER A RESTAURANTS
Dia: 5 i 19 de febrer · Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Hora: 10.00 a 13.00 h
Ponent: Josep M. Vallsmadellla
Participants: 10 participants
Programa:
- Introducció al màrqueting de restaurants: Fixació i gestió de preus
- El túnel de vendes del restaurant
- Promocions, comercialització i vendes del restaurant
- Cas pràctic
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Valoració Global
La Valoració és positiva. 2 persones valoren tant la formació com al ponent amb un 9 i
1 persona, amb un 10.
Creuen que la formació està ben organitzada, els horaris són adequats, però serien
partidaris de que fos de més curta. En relació als coneixements adquirits, creuen que
els podran aplicar sovint en el lloc de treball.
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TALLER EN COCTELERIA
Dies: 15 i 17 de maig · Sala La Llavor ( Palau d’Esports i Congressos)
Horari: 10.00 a 13.00 h.
Ponent: Barcelona Fizz Bartenders
Participants: 20 alumnes de diferents bars, restaurants i hotels del municipi.
Programa: Elaboració de 6 còctels diferents.
Valoració: no van contestar enquestes, però tots els participants van valorar
verbalment tota la formació.

Material de difusió
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2.5 CASAL TECNOLÒGIC D’ESTIU PER A JOVES
La Segona edició del Casal Tecnològic dirigit als joves de 12 a 16 anys (nascuts 20012005) es va portar a terme del 2 de juliol al 31 d’agost. En aquesta edició es va optar
per un canvi d’ubicació i es va realitzar a la Sala Prejuniors de la Masia Bas.
La realització del casal va continuar a càrrec d’ERAM Zeta com a projecte educatiu
d’ERAM Medialab 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 és 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 vuit
setmanes temàtiques o fer-les de manera individual.
El nombre total de persones inscrites al casal fou de 32 joves, repartits entre les 9
setmanes del casal.
Programa
Setmana 1 (del 2 al 6 de juliol)· Robòtica
Assistència: 16 alumnes.
La setmana dels reptes diaris per dissenyar, muntar i programar un robot LEGO
Mindstorms tot fusionant la tecnologia i la diversió. Aquesta setmana va anar a càrrec
del professor Lluís Planas docent especialitzat en robòtica de l’Escola dels Estanys de
Platja d’Aro.
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Setmana 2 (del 9 al 13 de juliol)· SO
Assistència: 14 alumnes
Monogràfic del so on es treballaran diferents disciplines com el doblatge, el mètode
Foley o el D.J.
Setmana 3 (del 16 al 20 de juliol) · CINEMA
Assistència: 19 alumnes
Monogràfic per rodar un remake d’un escena dins d’una pel·lícula d’acció.
Setmana 4 (del 23 al 27 de juliol) · VIDEOART
Assistència: 18 alumnes
Monogràfic de videoart amb l’objectiu de generar projeccions d’imatges en moviment i
sons, en el context d’una exposició artística.
Setmana 5 (del 30 de juliol al 5 d’agost) · VIDEOJOCS
Assistència: 20 alumnes
Monogràfic de programació de videojocs amb eines professionals per crear un nivell
d’un videojoc.
Setmana 6 (del 6 al 10 d’agost) · BE YOUTUBER
Assistència: 15 alumnes
Eines bàsiques de YouTube. Com fer un canal, contingut, gravació i edició de vídeos.
Setmana 7 (del 13 al 17 d’agost) · REALITAT AUGMENTADA
Assistència: 11 alumnes
Monogràfic de realitat augmentada. Creació d’un joc de taula amb components de
realitat augmentada.
Setmana 8 (del 20 al 24 d’agost) · FOTOGRAFIA CREATIVA
Assistència: 10 alumnes
Tècniques bàsiques de composició per desenvolupar un llenguatge propi mitjançant la
imatge.
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Setmana 9 (del 27 al 31 d’agost) · COMUNICACIÓ
Assistència: 7 alumnes
Monogràfic per aprendre nocions de vídeo a partir de la gravació d’un telenotícies.
Valoració del casal:
A nivell organitzatiu s’ha valorat positivament el canvi d’ubicació del lloc per ser un lloc
més cèntric i que permetia que moltes joves marxessin sols del casal.
Pel que fa al desenvolupament, es va considerar que tot i que inicialment la proposta
d’ampliació a un mes més, podia ser una bona proposta pels joves i pares, es va acabar
veient que els joves que realitzaven els dos mesos de casal, a la segona setmana
d’agost ja no tenien la mateixa dinàmica que al juliol.
Donat les poques inscripcions de les dues darreres setmanes d’agost, es va proposar
de cares al 2019, realitzar el casal només al mes de juliol.
En les enquestes realitzades a pares i joves també es va remarcar aquest aspecte, i per
la resta, es va trobar un casal molt positiu, dinàmic i creatiu.
Una proposta que la majoria van coincidir en voler repetir l’any següent.

Imatge del casal tecnològic d’enguany
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3. FOMENT DE L’OCUPACIÓ
3.1 SERVEI OCUPACIÓ MUNICIPAL
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des del 2005 va decidir implantar un servei
integral d’ocupació per tal de donar resposta a les persones del municipi que es
trobaven en situació d’atur o que tot i estant en actiu, volien reorientar el seu perfil
professional.
Amb aquesta finalitat va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Baix Empordà per posar en marxa el Club de la Feina. Des d’aleshores fins a
l’actualitat, any rere any es desenvolupa aquesta col·laboració entre els dos ens.
Així mateix, cal remarcar que s’ha anat consolidant un treball en xarxa, no només amb
el Consell Comarcal sinó també amb altres regidories del propi Ajuntament, l’OTG de
Palamós, Probens, Mifas, ONCE o TRESC amb la finalitat de oferir més recursos a les
persones usuàries i alhora amb un treball coordinat des del servei municipal.
En concret el servei d’ocupació municipal està format pel Club de la Feina i la Borsa de
Treball, així com per diverses accions que es complementen com la formació
professionalitzadora i altres mecanismes d’inserció laboral a través de programes
locals d’ocupació, com el Programa Platja d’Aro Professionals o els Plans d’Ocupació
que sorgeixen dins del marc de subvencions públiques de la Generalitat de Catalunya.
CLUB DE LA FEINA
El Club de la feina és un espai de treball, recolzament i assessorament que facilita els
recursos personals i materials necessaris per poder dur a terme una recerca activa de
feina i que està pensat per a ser utilitzat de forma autònoma.
El seu objectiu principal és el de gestionar l’oferta i la demanda d’ocupació, recolzant
amb un acompanyament a tots els participants del servei.
En quan al servei la seva distribució horària del servei és la següent:
 Dimarts de 9 a 14h i dijous de 9 a 12 h: atenció personalitzada amb acollida i
inscripció al servei a les oficines de l’ajuntament
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 Dijous: 9 a 12 h: Suport individual a la recerca de feina. Centre Cívic ( aula
d’informàtica)
 Dijous de 11.30 a 13.30 h: Espai d’auto consulta. Centre Cívic ( aula d’informàtica)
En aquest 2018 s’han inscrit al Club de la feina un total de 433 persones, la majoria de
les quals ho han fet de forma presencial a través de la vista d’acollida però d’altres han
utilitzat la web de gestió d’ofertes: baixemporda.cat/borsa.
Gestió d’ofertes i prospecció d’empreses
Les ofertes de feina solen arribar per diversos mitjans, personalment o telefònicament
a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, per mitjà del portal d’ocupació
baixemporda/borsa en el cas d’empreses que ja utilitzen habitualment aquest canal de
recerca de feina, i també cal destacar el conveni de col·laboració amb la Fundació
Acollida i Esperança que es va realitzar al 2016 per tal d’incrementar les possibilitats
d’inserció laboral de les persones del municipi.
Es compta des d’aleshores amb una persona tècnica prospectora que complementa les
accions de Club de la feina i borsa de treball donant suport a la prospecció d’empreses
i a la gestió de les ofertes de feina.
Aquest treball, en equip és clau per poder fer d’enllaç entre les necessitats de les
empreses i les persones demandants de feina.
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.
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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.
Com hem citat anteriorment, enguany hi ha hagut 433 persones que s’han inscrit al
servei de borsa.
Pel que fa al seu perfil el grup predominant i en constant creixement és el format per
les persones d’entre 30 i 45 anys, que suposa un 50% del total, els majors de 45 anys
representen un 25 % i els menors de 29 anys, representen un altre 25%.
Cal citar que de cares al 2019 s’inicia un servei específic d’atenció al col·lectiu de joves
que englobarà assessorament, recursos i activitats concretes en coordinació amb la
Regidoria de Joventut.
Pel que fa a la procedència dels usuaris i usuàries del servei destaquem que el 50 %
són persones nascudes a Catalunya o l’Estat Espanyol i la resta d’usuaris i usuàries del
servei són persones immigrades, majoritàriament provinents de Marroc (21%) i seguit
de persones de diversos països de Sud-Amèrica.
A nivell dels estudis s’observa que el 58 % dels participants del club de la feina han
realitzat estudis secundaris obligatoris, el 28% dels usuaris disposen una titulació
inferior als estudis mínims obligatoris i trobem alhora un gran nombre de persones
sense estudis.
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BORSA DE TREBALL
La Inscripció a la borsa es realitza en el mateix moment que la inscripció del Club de la
feina, i tots els participants reben la informació pertinent per conèixer el funcionament
d’ambdós serveis. Remarquem que al ser un servei tutoritzat segons les competències i
autonomia que tenen els usuaris i usuàries del servei se’ls facilita l’accés a les ofertes
de feina vigents perquè esdevinguin molt més actives en la seva inserció laboral.
Per a la resta, se’ls acompanya i recolza en la recerca de feina, tant de forma individual
com en sessions de grup.
La borsa de treball municipal forma part de la borsa de treball comarcal que gestiona
l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà. Per
tant, les persones usuàries tenen accés a totes aquestes ofertes de feina del portal que
abarquen altres municipis, sempre que compleixin requisits i que la distància
geogràfica ho permeti.
Les ofertes gestionades a Castell-Platja d’Aro suposen el 30% del total de la borsa de
treball comarcal.
En aquest sentit cal destacar que les ofertes gestionades al municipi estan relacionades
principalment amb la restauració ( personal de cuina i sala) suposant el 30% dels llocs
de treball gestionats. En segon terme, cal destacar la gestió de les ofertes relacionades
amb el comerç, que suposen el 20% del total.
Ofertes
Aquest any, s’han gestionat 276 ofertes de treball a la borsa de treball local i els
usuaris també han participat a les 1075 ofertes gestionades per la borsa comarcal.
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
 Revisió canals i eines de recerca utilitzats i disponibles
 Suport a l’ accés de nous canals: borses presencials, on-line...
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 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 ofertademanda , 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.

3.2 FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
Des de la Regidoria conscients de que la formació especialitzada és un factor clau en la
recerca de feina i en la millora de la competències de les persones, ofereix al llarg de
l’any diverses formacions adreçades a les persones usuàries de la Borsa de Treball i
Club de la Feina.
Aquesta formació professionalitzadora representa un pas cap al desenvolupament
d’estratègies a nivell personal.
En aquest sentit, la coordinació de la Regidoria dins de l’àmbit del Club de la FeinaBorsa de Treball i les àrees de Serveis Socials, Joventut i Promoció Econòmica és clau
per crear les formacions adequades i millorar l’ocupabilitat de les persones.
Les formacions que s’han impulsat 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.
En el transcurs de l’any s’han realitzat les següents formacions:
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CURS DE RECEPCIÓ, FIDELITZACIÓ DE CLIENTS EN LLENGUA FRANCESA · 270 h
Dates: del 30 d’octubre del 2017 fins el 6 de març del 2018
Horari: dill-div de 9.30-13.30
Durada: 270 hores
Lloc: Centre d’Estudis Trívium Estudi.
L’objectiu del curs ha estat ampliar els coneixements en idiomes, en aquest cas del
francès per tal de donar la oportunitat de desenvolupar un perfil professional en el
sector del comerç i atenció al client, i també obrir noves oportunitat laborals en el món
del turisme com recepció d'establiments turístics.
- Programa
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)
- 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
- Treball en equip. El comportament del consumidor. Tipologia de clients. Posicionar-se
com a client. Comunicació verbal i no verbal i escolta activa. Dubtes i objeccions.
Queixes i reclamacions. Fidelització dels clients
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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, expressions i lèxic relacionat amb l’atenció al
públic.
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 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. Durant el curs, es va realitzar un treball de prospecció amb diverses
empreses. Tot i que aquest curs no ho requeria, hi ha hagut 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.

Material de difusió i acte de lliurement de diplomes
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CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS
Dia: 19 d’abril 2018 ·
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Platja d’Aro
Hora: 9:30 a 13:30 h
Impartit per: Ad Qualitatem
Participants: 33 persones.
L’Àrea de Promoció Econòmica ha consolidat la formació per l’obtenció del carnet de
manipulador d’aliments.
Conscients que hi ha un volum molt elevat d’empreses que necessiten que el seu
personal disposin d’aquest carnet per a complir amb la normativa vigent, i alhora, és
un curs pràctic que pot dotar d’una eina bàsica per trobar feina en aquest àmbit, des
de l’Ajuntament, cada any es realitza aquest curs obert tant a persones en actiu del
municipi com a persones en situació d’atur.
La formació i el certificat de manipulador d’aliments dona un ampli ventall de
possibilitats de treballar en varis sectors vinculats a l’alimentari com: reponedor,
venedor, fruiter, carnisser, forner, peixater, llocs en hostaleria i serveis de càtering
com cambrer, ajudant de cuina, personal ajudant en menjadors escolars, personal
sanitari en centres assistencials com residències geriàtriques, hospitals, entre moltes
d’altres.

Material de difusió
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CURS DE RECERCA DE FEINA PER INTERNET · 84 h
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica conjuntament amb el Club de la Feina que
gestiona el Consell Comarcal del Baix Empordà, és conscient que molts usuaris del Club
de la Feina tenen una noció molt baixa per fer servir les noves tecnologies a l’hora de
cercar feina. Amb l’objectiu de millorar les competències de les persones participants i
promoure la seva autonomia per la recerca activa de feina, s’ofereix als participants un
suport formatiu d’informàtica per la recerca de feina.
Les sessions tenen com a objectiu l’aprenentatge dels procediments i recursos
necessaris per a la realització autònoma de recerca de feina per internet i per tant
facilitar el coneixement de les eines informàtiques en relació a la recerca de feina i
afavorir l’ús d’Internet de forma autònoma en la recerca de feina.
Els curs es va organitzar en diverses sessions d’una durada de 12h, repartits entre 7
cursos d’abril a desembre amb una participació de 8.10 persones per grup.
Programa
- El correu electrònic personal
- Redacció dels e-mails
- Adjuntar un arxiu
- Recursos de recerca de feina per internet: Borsa de Treball del Consell Comarcal del
Baix Empordà, Servei d’Ocupació de Catalunya (Feina Activa), infofeina, infojobs i
Empreses de Treball Temporal
CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L’OFICI DE PALETA · 20 h
Dies: del 12 al 16 de novembre
Lloc: Sala La Llavor ( Palau d’Esports i Congressos)
Horari: de 9.30 h a 13.30 h
Impartit per: Unió d’Empresaris de la Construcció ( Girona)
Participants: 16 persones inscrites a la Borsa de Treball
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Cal destacar que aquest curs es va organitzar després de rebre diverses peticions de
persones usuàries de la Borsa de Treball que estaven interessades en obtenir el
certificat de formació en riscos laborals per poder treballar en el sector de la
construcció, en el qual per la normativa vigent, és requisit imprescindible disposar
d’aquest certificat.
Així mateix, a part del certificat d’aprofitament del curs que els donava l’opció a
treballar en l’àmbit de la construcció. Per altra banda, les persones que disposaven
d’experiència laboral recent en construcció podien validar-la obtenint la Targeta
Professional de la Construcció, quedant l’opció oberta a les persones que no tenien
experiència, a demanar-la un cop haver realitzat un contracte en el sector.

Material de difusió

3.3 COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE PFI-PTT GUÍXOLS-VALL D’ARO
Des de fa varis anys l’Ajuntament realitza diverses col·laboracions amb el centre de
formació PTT-PFI Guíxols Vall d’Aro ( Programa de Formació i Inserció -Pla de Transició
al Treball ) que té finalitat educativa, formativa i professionalitzadora.
Aquests estudis permeten als alumnes un desenvolupament personal i una adquisició
de competències que els facilita tant la inserció social i laboral com la continuïtat
formativa en els ensenyaments post-obligatoris.
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Dins d’aquests estudis entre els que destaquen els cicles de Tècniques de
Comercialització i atenció al client, els joves realitzen diverses classes pràctiques i
accions que acaben de complementar la seva formació.
En aquest 2018 des del centre se’ns va presentar un projecte engrescador que es
basava en elaborar un llibre de recull d’establiments històrics o de renom del nucli de
Platja d’Aro.
El projecte, portat a terme per tots els alumnes d’aquest cicle formatiu va consistir en
fer entrevistes als responsables dels establiments que van escollir per la seva història,
particularitat, etc i després incloure una sèrie de preguntes perquè els nens i nenes de
les escoles del municipi poguessin esbrinar les respostes realitzant la gimcana
proposada. Els joves del PFI-PTT van visitar les escoles del municipi per presentar
aquest projecte que va ser molt ben acollit pels centres educatius i que va acabar amb
una excursió de diversos grups realitzant la gimcana amb els seus professors.
En darrer lloc, cal destacar la participació de diverses àrees de l’Ajuntament que van
col·laborar directament en aquest projecte, tan pel que fa en el recull de
documentació, com en el recolzament en el disseny i maquetació de la revista, o amb
el contacte amb els establiments seleccionats per a la revista.

Portada del llibre Enigmes de Platja d’Aro
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3.4 PLANS D’OCUPACIÓ VIA CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ
Com, cada any des de l’Ajuntament es sol·licita l’adhesió 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.
Aquest 2018 seguint amb aquesta dinàmica de fomentar l’ocupació ens hem adherit a
diversos programes que engloben una formació i una inserció laboral de les persones
que es troben en situació d’atur.
Com en les anteriors edicions aquest tipus de subvencions es gestionen i s’executen a
través del Consell Comarcal del Baix Empordà ( d’ara en endavant, CCBE) dins del marc
dels convenis de col·laboració que s’estableixen regularment entre ambdues
administracions per diverses accions. És a dir, les persones en situació d’atur, són
contractades directament pel CCBE però desenvolupen les tasques en els diversos
ajuntaments que han sol·licitat adherir-se al programa.
En el 2018 ens hem adherit als següents Programes de Treball i Formació:
PROGRAMA INTEGRAL BAIX EMPORDÀ TRANSFORMA
Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació (ref. BDNS
361658) i 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'aprovaven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació
2017-2018. Com és habitual en aquesta subvenció es desenvolupa entre el mes de
novembre-desembre de l’any en curs i fins el mes de maig o juny de l’any següent. En
aquesta programa doncs, els participants van iniciar els contractes pel CCBE el mes de
desembre de 2017 però van acabar les tasques a la brigada municipal entre el mes de
maig i juny del 2018.
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La subvenció anomenada enguany Programa integral Baix Empordà Transforma, va
adscriure:
- 2 oficials de tercera de jardineria
- 3 peons 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)
- 2 peons de pintura
- 2 peons de jardineria
- 1 peó forestal de la Línia B (Treball i Formació adreçat a persones en atur perceptores
de la renta mínima preferentment majors de 45 anys)
Van 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 CCBE es va adherir.
PROGRAMA INTEGRAL BAIX EMPORDÀ MOTIVA
Resolució TSF/2265/2018, d'octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any
2019 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació (ref. BDNS
417807) i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aprovaven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació
2018-2019. En aquesta ocasió es van adscriure:
- 2 oficials de tercera de jardiner 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)
- 1 peó de pintor
- 1 peó de jardiner
- 1 peó forestal de la Línia B (Treball i Formació adreçat a persones en atur perceptores
de la renta mínima preferentment majors de 45 anys).

46

Desenvolupen les tasques pròpies de la seva categoria professional al municipi de
Castell-Platja d’Aro i S’Agaró per una durada de sis mesos i en les mateixes condicions
que en l’anterior programa.
Cal dir que per diverses circumstàncies finalment aquestes persones contractades pel
CCBE per a desenvolupar les tasques citades a la brigada de l’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro, finalment van iniciar el contracte el mes de gener de 2019.

3.5 PLA D’OCUPACIÓ LOCAL: PLATJA D’ARO PROFESSIONALS
El programa Platja d’Aro Professionals és un projecte integral d’ocupació que té per
objectiu orientar, formar i inserir laboralment persones treballadores en situació d’atur
del municipi de Castell Platja d’Aro en els diversos àmbits econòmics en què es
caracteritza la població.
En aquesta edició es va treballar en l’àmbit de Jardineria i manteniment de piscines
que va ser un dels perfils laborals més sol·licitats per a les empreses del municipi en les
visites de prospecció realitzades i segons les ofertes de feina sorgides durant l’any.
La finalitat del programa és des dels inicis potenciar la inserció laboral de persones
aturades del municipi 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 i la prospecció d’empreses esdevenen claus
cada any per definir els perfils de les persones participants i promoure la inserció
professional.
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.
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El programa de formació que es va realitzar va comptar amb els següents blocs:
 Jardineria- 60 hores
 Curs manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (amb examen oficial)25 hores
 Manteniment de piscines -16 hores
 Curs oficial de prevenció de la legionel·la -25 hores
 Orientació i suport tutories - 20 hores
 Pràctiques no laborals - 40 hores
El programa de formació també va incloure un bloc d’intel·ligència emocional dirigida
al treball, formació en competències transversals i ocupacionals, per tal d’afavorir el
desenvolupament de tots els participants tant de forma professional com personal.
El calendari de la formació s’inicia aproximadament els primers mesos de l’any i es
pretén que a la finalització de la formació teòrica es puguin realitzar les pràctiques
directament a les empreses que posteriorment realitzaran la contractació d’aquesta
persona.
Pel que fa als participants, el procés de selecció es va realitzar a partir de les persones
registrades a borsa del Club de la Feina i/o derivades d’altres serveis municipals. En
totes les edicions s’ha tingut en compte cada cas de manera individual i es prioritzen
principalment els perfils amb més risc. El nombre de participants sempre s’estableix en
15 persones.
Així mateix pel que fa a les empreses participants, cal destacar que des dels inicis del
programa se les involucra en el disseny del PDA per poder detectar i fomentar els
perfils necessaris, dissenyar la formació adequada i seleccionar 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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Hi ha empreses que durant els dos programes han participat i col·laborat activament
amb la participació de la formació amb els seus coneixement dins l’àmbit laboral, amb
els seus professionals durant les pràctiques i han posat a disposició els seus
establiments per dur a terme la formació.
Cal remarcar que algunes d’aquestes empreses han participat en el programa
contractant durant dos anys consecutius alguns dels participants i actualment moltes
empreses mantenen relació laboral amb els seus treballadors, un cop finalitzada la
subvenció dels 6 mesos.
Podem concloure que en el programa de l’any 2017, un 85% dels participants van
aconseguir ocupació laboral en les empreses relacionades amb el programa i en el
2018 ha estat d’un 66,67%.
El 33,33% restant, van aconseguir ocupació laboral sense subvenció per interessos
personals i econòmics per parts dels usuaris en els sectors de comerç i hosteleria.
Finalment al mes de desembre es va realitzar un seguiment de la situació laboral dels
participants del programa i es va verificar que el 80% de les persones es trobaven
ocupades laboralment amb contracte actiu, un 70% continuaven en la mateixa
empresa del PDA i un 10% estaven en altres empreses.

Tríptic del Programa Platja d’Aro Professionals 2018
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3.6 PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
Des de fa varis anys, l’Ajuntament s’adhereix a les subvencions públiques que convoca
la Generalitat de Catalunya, entre elles, el Programa d’Ocupació Juvenil cofinançat per
la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu.
La convocatòria del Programa de Garantia Juvenil, “Contractes en Pràctiques” neix
amb l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació
i que siguin beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
La finalitat és per una banda, millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les
aptituds i les competències que els permet una pràctica en l’àmbit laboral, i per l’altra,
que aquesta pràctica els facilita una millor incorporació al mercat laboral de forma
estable i duradora en el temps.
El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6
mesos a jornada completa, i en són beneficiaris els ajuntaments i els consells
comarcals de Catalunya així com entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i
amb centre de treball a Catalunya.
Per altra banda, les persones destinatàries d’aquests contractes de treball
subvencionats han de complir els següents requisits: ser beneficiàries del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil; estar inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; acreditar la possessió d'un
títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment
reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a
l'exercici professional i per últim, complir els requisits que exigeix la modalitat del
contracte de treball en pràctiques.
L’Ajuntament va iniciar els tràmits per a optar a la subvenció i finalment es van
contractar a tres joves que des del mes de novembre de 2018 i fins el mes d’abril del
2019 desenvolupen les seves respectives funcions als departaments corresponents.
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En aquesta convocatòria, els perfils sol·licitats sempre en relació a les necessitats dels
serveis que es requereixen van ser: una persona de perfil administratiu que
desenvolupa les tasques a la Unitat d’Activitats Econòmiques; i dos perfils d’integració
social i dinamització comunitària que treballen a la Unitat de Joventut i de Participació
Ciutadana respectivament.
L’ordre i resolució corresponents a aquesta convocatòria del 2018 són:
- Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a
l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Cartells de difusió
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