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

 
     Exp. Gene2020000503 (X2020000516) 

 

Dia: Dimarts 5 de febrer 2020 

Hora: 09.15 h. 

Lloc: Coworking Aro Impulsa 

 
Assistents Ajuntament:    Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 

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

Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme. 

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

Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                     Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

 

Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro 
Sr. Manel Canadell 
 
Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
Sra. Carmen Serrats 
Sra. Imma Masó 
 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
Associació d’Hotelers de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sr. Lluis Moliné 
 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 
Associació del Petit Comerç i Turisme  
Sra. Dolors Guirado 
 
Associació d’Activitats Nàutiques. 
Sr. Rafel Arau 
 
Associació d’Hoteleria Restauració i Oci 
Sr. Jordi Diaz 
 
Altres empresaris 
Sr. Vito Garcia 

Sr. Josep Mª Tura 

Sr. Carles Torrent (En representació de l’empresa Concessionària Sierra de Mias, S.A) 
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Abans de començar la reunió el Sr. Lluis Moliné com a portaveu de l'Associació d'Hotelers i creu que 

de la resta d'associacions empresarials del municipi vol fer constar un agraïment a l'equip de govern i 

a totes les entitats que hi han col·laborat durant el temporal Gloria, comenta l'alt nivell de 

comunicació que hi ha hagut en tots els moments i com s'ha anat informant. 

Per part de l'equip de govern es dóna les gràcies i ho faran extensiu a la resta de membres que no 

estan en aquesta taula. 

El Sr. Barceló explica que la situació actual del passeig és problemàtica, ja que els danys materials són 

molt elevats al voltant dels 2.300.000 euros i que fan replantejar el passeig marítim que tenim fins 

ara per un passeig molt més natural. 

El Sr. Jiménez comenta als presents que estem deixant de tenir un clima mediterrani per un més 

tropical amb tempestes i temporals molt importants i que cal tenir en compte que temporals 

d'aquesta magnitud probablement es repetiran, la proposta és tenir un passeig que pugui afrontar 

aquests temporals i tingui les mínimes repercussions, això implica replantejar un canvi de model de 

passeig marítim que encara no se sap com serà. 

El Sr. Moliné pregunta si aquestes reparacions aniran a càrrec de Costes o de l'Ajuntament, ja que 

sempre s'ha dit que el passeig és de Costes. 

El Sr. Joan Giraut intervé i explica que el Passeig és de Costes però el té cedit a l'Ajuntament, per tant 

el manteniment va a càrrec de l'Ajuntament, es comenta que s'han concedit unes ajudes als 

ajuntaments damnificats, això vol dir que el que no s'arribi a cobrir amb aquestes ajudes ho haurà de 

pagar l'Ajuntament. 

El Sr. Rafel Arau, vol fer constar que quan parlen del Passeig Marítim es tingui en compte que aquest 

ha d'arribar fins al Club Nàutic. 

El Sr. Joan Barceló respon que primer s'ha de tenir el pont per travessar el Ridaura i que ja s'hi està 

treballant però que tothom té clar que fins on ha d’arribar el passeig marítim. 

El Sr. Joan Giraut diu que es contempli la possibilitat de posar dics submarins que amorteixin els 

onatges perquè no arribin tan forts a la platja. 

El Sr. Maurici Jiménez diu que aquest divendres vindran els enginyers de Costes de l'Estat per valorar 

i fer una proposta del que serà una nova fonamentació del passeig. Es plantegen en l'àmbit polític si 

amb el cost de reparació potser seria convenient com s'ha dit anteriorment un passeig nou més 

natural, ja està en marxa el tram del Ridaura fins al Port i aquest serà més natural ambientalment i 

integrat en el paisatge. Així i tot no es farà res que no sigui consensuat amb una majoria. 

 

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

Es pregunta si algú dels presents té alguna cosa a dir sobre l’acta enviada juntament amb la convocatòria, 
tothom la dóna per bona per tant, s’aprova l’acta de la reunió del Consell del dia 17 de desembre de 2019. 
 

2.- VALORACIÓ FINAL DEL SORTEIG DE NADAL. 
El Sr. Joan Barceló fa un resum final de l’activitat del sorteig de Nadal indicant que ja s’han lliurat els regals i 
que la valoració és positiva. 
Comenta que aviat es començarà a pensar en una nova edició i es faran noves propostes per anar polint la 
campanya que ja està força consolidada. 
 
El Sr. Maurici Jiménez vol comentar l’activitat de la pista de gel, tot i que és una activitat positiva, ja que en dos 
anys que portem hem assolit el mateix nivell de visitants que la pista de gel de Palafrugell que fa molts més 
anys que funciona, en l'àmbit energètic té un cost molt elevat i ara en la situació actual del canvi climàtic, les 
despeses energètiques i la sostenibilitat,  la Pista de Gel no reuneixi els requisits. 
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Això no vol dir que si traiem aquesta activitat,  no la puguem substituir per un altre que tingui la mateixa 
repercussió que la pista de gel. 
El Sr. Joan Giraut comenta que les pistes de gel sintètiques amb el temps han millorat molt i que tot i que no 
són de gel poder ser una bona alternativa si veiem que aquesta activitat funciona i ens va bé. 
El Sr. Maurici comenta que les ha vist i que inclús es poden complementar amb un tobogan lliscant però que en 
l'àmbit de patinar sobre gel, el sintètic no és el mateix, així i tot pot ser una opció a tenir en compte. 
La Sra. Jenny Xufré explica que en el Màgic Parc en tenien una però que no era el mateix, pel que li agrada 
patinar sobre gel la pista sintètica és una pista de segona i que també té un cost de manteniment, no tan elevat 
però no és barat. 
 
El Sr. Moliné proposa d'enviar un mail d'agraïment a aquelles persones que han participat en el Gran Sorteig de 
Nadal, se li comenta que tot just s'estan començant a entrar totes les dades dels participants en una base de 
dades i que amb el volum de butlletes que hi ha, fins al mes de març o abril no estaran totes les dades 
entrades. 
El Sr. Moliné explica que potser s'hauria de canviar el sistema perquè no té sentit el mes d'abril fer una nota 
d'agraïment a la gent que hagi comprat per Nadal, proposa que cada empresa entri les seves butlletes en una 
base de dades, se li contesta que aquesta proposta no és viable. 
També és del parer de diversificar més els regals, si hi ha 100 regals que hi hagi 100 premiats. 
El Sr. Jiménez discrepa i creu que és  més mediàtic tenir un gran premi que no cent de petits. De totes maneres 
opina que no és el moment de parlar-ne ara sinó quan treballem la següent campanya de Nadal. 
 
El Sr. Canadell opina que si millorem la qualitat del primer premi i del segon la campanya tindrà més èxit, 
segons ell aquest any s’ha notat perquè el cotxe era una mica millor que a les edicions anteriors i segons ell ha 
vingut més gent que anys enrere. 
 
El Sr. Arau comenta que aquest cap de setmana passat a Platja d’Aro ha vingut molta gent, tots ho atribueixen 
al bon temps i a mirar els efectes del temporal Gloria, no a cap campanya en especial. 
 
3.- INFORMACIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ 2020 
Es reparteix una còpia de l'esborrany del programa de formació previst per aquest any 2020, s’informa que 
aquest no és definitiu, falten tancar algunes dates o algun professional. La idea és tenir la majoria de la 
formació tant en l'àmbit empresarial com la professionalitzadora de tot el 2020 i fer una difusió inicial de tot 
l'any i després a mesura que s'acosti la data de cada formació fer un recordatori especial. 
- Novetats de les Càpsules d’emprenedoria -  aquestes es faran trimestralment amb temes d’emprenedoria, 

són obertes a tothom però més especialitzades pels emprenedors i usuaris del coworking. 
- Formació per Associacions Empresarials-  Únicament per les Associacions empresarials, amb la idea de 

professionalitzar  les associacions i treballar la competitivitat i sinergies entre elles. 
- Càpsules Formatives, Co-Creix, organitzada a través de la Diputació i es tractarà el tema del Branding 
- Setmana del Comerç – S’organitza conjuntament amb l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i a 

part del programa de l’Adem s’ha contractat una formació amb Focalizza sobre les Tendències del Petit 
Comerç. 

- Curs d’Enologia – Aquest està en col·laboració a l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci. 
- Curs d’atenció al Client del Petit Comerç en llengua francesa – Aquest curs es realitza a través de les 

demandes dels empresaris, ja que tenen dificultats de trobar personal que parli el francès. 
- Curs de manipulador d’aliments, higiene i seguretat en els aliments. Aquesta formació es realitza cada any, 

és imprescindible per qualsevol persona que vulgui treballar en algun lloc on es manipulin aliments. 
- Jornades d’Emprenedoria i Networking- Formació vinculada a les Xarxes d’allotjament Empresarials de les 

Comarques de Girona. 
- Lideratge  d’equips. Eines de Comunicació efectiva. 
- Easypromos. Promocions i concursos a xarxes socials 
- V Jornada d’emprenedoria. Aquesta és la que està menys programada. 
 
Cal destacar que les formacions d'Enologia i la d'Atenció al Client del Petit Comerç en francès son 
subvencionades per persones en actiu,  han de tenir un mínim de participants de quinze persones interessades, 
i no pot haver-hi aturats.  
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El Sr. Moliné comenta que s'hauria d'estudiar l'horari i que fos una horeta o horeta i mitja a primera hora del 
matí abans d'entrar a treballar, se li comenta que són cursos 40 hores i que si es fa una horeta a la setmana, 
durarà massa temps, en aquest punt se'ls demana que els empresaris siguin flexibles i permetin als treballadors 
disposar de temps per fer la formació. 
La Sra. Guirado aplaudeix la iniciativa de la formació en francès, ja que és un idioma que no s'estudia ja a les 
escoles i en canvi tenim molt de visitant francès doncs estem molt propers. 
 
4.- INFORMACIÓ DE LES PRÒXIMES ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS. 
Es fa un resum de les properes activitats que es faran per part de les associacions empresarials del municipi. 
Per part de S'Agaró Sant Pol es mou, té previst el 29 de febrer i 1 de març fer un taller de Planetari, es tracta de 
posar un inflable per veure el cel i les estrelles, també hi haurà una carpa en què fan una breu explicació del 
planetari abans. L'activitat es farà a la Plaça Sant Pol. 
 
El Sr. Moliné comenta que estaria bé fer arribar informació d’aquesta activitat als organitzadors de les vies 
verdes, ja que tenen previst fer una activitat el mateix cap de setmana i seria complementari. 
 
Es farà arribar la informació a esports i ja es tenia previst fer arribar a les escoles. 
 
Pregunten les edats de participació, es diu que és per infants i adults. 
 
Aquesta activitat té una gran acceptació per part dels presents. 
 
Per part de l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci es proposen les següents campanyes gastronòmiques: 
- Cuina de la Cullera i el Bacallà (del 6 al 29 de març) 
- Primavera de Tapes (del 8 al 31 de maig) 
- Cuina del Bolet (del 16 d’octubre al 8 de novembre) 
 
El Sr. Moliné explica que abans les campanyes gastronòmiques per tenir més ressò mediàtic s'ajuntaven els 
ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina d'Aro. 
El Sr. Jordi Diaz li respon que de fet Sant Feliu de Guíxols ja té les seves campanyes i van molt per lliure, però 
que estudiaran la proposta. 
Per altra banda comenta que els agradaria fer alguna campanya amb la Nit, ja que aquesta està una mica fluixa, 
sigui alguna formació o activitat, que ho estan estudiant. 
 
El Sr. Joan Barceló comenta als presents que estaria bé que cada vegada que es faci una activitat es faci una 
valoració amb retorn de l'activitat, d'aquesta manera serà una valoració més tangible i no tan subjectiva. 
 
La Sra. Dolors Guirado anuncia que han creat una nova associació que es diu Associació del Petit Comerç i 
Turisme. 
 
El Sr. Joan Barceló comenta també que s'ha creat una nova associació LGTBI en el municipi i que els agradaria 
fer una presentació a la resta de les associacions per si poden tenir alguna sinergia amb la resta d'associacions. 
El Sr. Josep M. Tura, explica que el Club Tenis d'Aro s'organitza un torneig Europeru LGTBI i que té molt d'èxit, 
estan allotjats al Càmping Riembau i també el Port d'Aro els organitza alguna activitat nàutica pels que no 
juguen a tenis. A més a més comenta que hi ha una empresa nova que gestionarà fins a cinc campionats 
europeus al Club. 
 
El Sr. Maurici Jiménez comenta que des de l’Ajuntament amb la línia del Pla Estratègic de Turisme s’està donant 
suport a tot el tema esportiu, ja sigui tennis, escacs, basquet... 
 
El Sr. Jordi Díaz, parlant dels Escacs comenta que aquest any el club d'escacs de Platja d'Aro participaran en el 
campionat d'Espanya, tindran samarretes de Platja d'Aro, creu que és un Festival que promet molt i la notícia 
és que ja poden participar perquè han anat passant les etapes classificatòries. 
El Festival previst d'Escacs de Platja d'Aro que es porta a terme durant el mes de juny, està previst un duel 
entre Krampel i Anatoli Karpov dues figures molt reconegudes dins del món dels escacs i la premsa 
especialitzada en aquest ja s'està fent ressò que aquest duel es portarà a terme a Platja d'Aro. 
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5.- INFORMACIÓ CARNAVAL 2020 
La Sra. Jenny Xufré vol recuperar un moment el tema de la pista de gel de Nadal, explica que ells en tenien una 
i que no va funcionar mail i que el cost de manteniment que tenia no era econòmic. 
El Sr. Joan Giraut comenta que probablement en el temps hagin millorat però que havia fet aquest comentari 
per si podia ser una opció 
El Sr. Jiménez explica que en aquests moments per diferents motius és important la despesa energètica de 
Nadal i la pista de gel en té molta en canvi les llums de Nadal en ser Leds i de baix consum el cost ha sigut 
relativament baix de 1.100 euros per tot el Nadal. 
La Sra. Dolors Guirado creu que seria important fer pública aquesta xifra, ja que molts ciutadans es pensen que 
hi ha un gest energètic molt eleva. 
 
La Sra. Jenny Xufré segueix en el punt de l'ordre del dia sobre les activitats del Carnaval i fa un resum seguint el 
calendari que s'ha donat als presents de les activitats previstes i comentant les novetats, com el canvi de tributs 
que es farà al Sopar de Colles. També explica que els Carnestoltes d'aquest any han organitzat una gimcana i 
una pujada a un pilar per buscar un pernil. Un altre canvi serà en el lliurament de premis que es faran a les 
23.00 hores al Palau d'Esports el mateix dia de la rua. 
Explica també la polèmica sobre la prohibició de beure begudes alcohòliques durant la rua, aquesta norma serà 
aplicable a les tres rues, la de Sant Feliu de Guíxols, la de Platja d'Aro i la de Santa Cristina d'Aro. Aquesta 
norma implica que si no es compleix, es pot perdre la subvenció i que la colla no pugui desfilar l'any següent. 
Comenta que aquest any durant el dissabte a la nit també hi haurà un punt Lila d'atenció per qualsevol 
incidència. 
 
6.- FIRA DE MITT  A MOSCOU 
La Sra. Jenny Xufré explica que des de l'Oficina de Turisme es va enviar un mail a diferents empreses per si 
estaven interessats a participar en aquesta fira a Moscou del 17 al 19 de març, es va proposar anar de la mà de 
l'ajuntament compartint taula, no s'ha tingut cap resposta per part de ningú ni afirmativa ni negativa, creu que 
és un indici sobre la voluntat de les empreses a l'hora de fer segons quines promocions, l'Ajuntament hi anirà 
sota el paraigua del Patronat de Turisme. A la fira no anirà ni la Regidora ni l'Alcalde però s'ha contractat a una 
persona de parla russa perquè hi vagi. 
La Sra. Rocio Aranda li comenta a la Sra. Xufré que disculpi que no l'hagin avisat però que la setmana passada 
van tenir una reunió a l'Adem i van aconseguir entre varis poder pagar una taula de treball i que hi anirà 
personal de l'Hotel Aromar. 
Aquesta taula de treball, encara que vagi personal de l'hotel Aromar hi participen altres empresaris, en total 10 
i anirà sota del paraigua de l'Adem que també pagarà una part. 
Comenta que si algun empresari si vol sumar encara pot apuntar-se. 
 
La Sra. Xufré comenta que s'alegra que al final hi hagi alguna representació particular del municipi, ja que ells 
en anar sota el paraigua del Patronat només poden vendre territori no poden fer cap promoció d'activitats 
privades, ni tornejos, ni festes.... També diu que li agradaria que se li comuniquessin així l'ajuntament pot 
participar més activament. 
El Sr. Maurici Jiménez comenta que si es detecten altres objectius i que siguin importants pel municipi que es 
comuniqui per poder-ne parlar. 
El Sr. Rafel Arau explica que des del Port d'Aro tenen previst assistir a tres fires gratuïtament del sector nàutic 
(Düsseldorf, París i Barcelona) en aquestes fires i va molt de públic no per comprar un vaixell però si per mirar-
los, ells venen el Port d'Aro però poden donar altra informació si la fem arribar, en aquestes fires ells han vist 
que hi ha taules d'ajuntaments L'Escala, l'Estartit... i que venen el municipi, podria ser una opció d'assistir si 
estan interessats. 
El Sr. Joan Giraut, apunta que portar a una persona de l'Oficina de Turisme per un taulell, són moltes hores 
donant fulletons que difícilment passen de la proposta consultiva a la compra de producte opina que és millor 
participar a Workshops i preparar reunions. Si ha d'anar personal de l'ajuntament, serà millor que vagin 
venedors o comercials que no pas una persona de l'Oficina de Turisme que només doni fulletons del municipi, 
proposa que tot sigui més professional. 
El Sr. Rafel Arau, no està totalment d'acord amb el que diu el Sr. Giraut, creu que en el moment és que es dóna 
un fulletó s'està venent la marca de Platja d'Aro. 
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La Sra. Jenny Xufré comenta que aquest estiu que es van fer enquestes als turistes, cap d’ells venia perquè li 
havien donat un fulletó de Platja d’Aro en una fira de promoció. 
El Sr. Moliné comenta que les fires en general van en decadència, la informació es rep per altres procediments, 
però sí que serveixen per mantenir contactes. 
Altres fires són les sectorials de càmpings, aquestes funciones perquè venen directament al públic, no passen 
per centrals de compres. 
Les fires professionals també són productives si hi ha un dels dies que és per a particulars. 
Es concreta que seria interessant poder-se trobar els presents abans de començar la temporada de fires i mirar 
entre tots les que serien més productives i beneficioses per Platja d’Aro. I un cop anat a la fira s’ha de fer un 
retorn de com ha anat. 
La Sra. Jenny Xufré informa els presents que l'Agencia Catalana de Turisme i Patronat de Turisme ja ha fet un 
comunicat de quines fires assistirien. És possible que Platja d'Aro assisteixi al Festivalot de Girona, que és una 
fira de caràcter familiar. 
El Sr. Manel Canadell comenta que el concepte de promoció de marca de Platja d'Aro hauria de ser 
consensuada entre els presents i les seves aportacions tenir el 50% de pes a l'hora de prendre segons quines 
decisions. 
El Sr. Jiménez li diu que és el que s'està fent, les entrevistes als empresaris acabaran al final del mes de febrer i 
a través d'aquestes informacions que s'ha extret de les entrevistes es confeccionaran taules de treball per 
poder consensuar les activitats i promocions. 
 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
El Sr. Rafel Arau proposa organitzar un grup de wathsapp per poder passar-nos informació de les diferents 
activitats que es fa entre les associacions, creu que aquest sistema és ràpid i eficaç. Creu que és millor aquest 
sistema que no pas els correus electrònics. 
Se li explica que no es pot tenir un grup d'usuaris això com això que primer hem d'enviar un formularia i que la 
gent autoritzi a poder ser informat o que vol rebre notificacions. 
El Sr. Joan Giraut informa els presents que hi ha una empresa francesa que instal·la Nories a diferents ciutats 
europees, es podria mirar a través d'una concessió per posar-ne una, ho proposa a alcaldia perquè si volen els 
pot passar la informació, un punt estratègic per instal·lar-la seria a la plaça dels Estanys, al costat del PP'S Park. 
Es podria buscar la instància que van enviar i fer una proposta de valoració dins del Marc del Consell Local. 
La Sra. Gemma Gou explica que el municipi de Le Barcares a fet un poble de Nadal amb molt d'èxit que sap de 
moltes persones de Girona que hi ha anat i que tornen encantades. 
El Sr. Jiménez li explica que està al cas d'aquest municipi i que té constància que hi ha una inversió de 300.000 
euros i que a l'Ajuntament aporta 80.000 euros. Quan deia al principi del Consell que s'hauria de reinventar la 
campanya de Nadal, aquest podria ser un bon punt de partida i anava per aquí. 
 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 10.50 h. 
 
Secretària 
 
Laura Riba Montesinos  
 
Platja d’Aro a 5 de febrer de 2020. 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20200001830 (X2020001863) 
 

Dia: Dilluns 4 de maig 2020 
Hora: 12.00 h. 
Lloc: Reunió on line, videoconferència 

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

               Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  

               Sr. Pedro Torres. Regidor Àrea d’Esports i Joventut   

               Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                                        Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

                      Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica.  

                                                          

  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
 
  Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
  Sra. Carmen Serrats 
  Sra. Imma Masó 
   
  Associació d’Activitats Nàutiques. 
  Sr. Rafel Arau 
 
  Associació Hoteleria Restauració i Oci 
  Sr. Jordi Diaz 
  Sr. Jordi Albertí 
 
  Sector Golf 
  Sra. Rocío Aranda 
 
  Sector Càmping 
  Sra. Marina Mestres 
 
  Sector Parc d’Aro 
  Sra. Gemma Gou 
 
 Altres Empresaris 
 Sra. Montse Closas 
 Sr. Heriberto Limonchi 
 Sr. Carles Torrent 
 Sr. Josep M. Tura 
 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  

El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i marca les pautes de la reunió comenta que si tothom 

sembla bé es faran totes les exposicions de l’ordre del dia i després es donarà torn de paraules un a un. Primer de 
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tot pregunta si hi ha alguna aportació a fer l’acta de la reunió anterior, no hi ha cap aportació i s’aprova l’acta del dia 

5 de febrer de 2020.  

 

2.- Intervenció d’Alcaldia sobre l’impacte del brot COVID-19 en l’àmbit municipal i en la gestió municipal de 

l’activitat econòmica. La necessitat de restablir prioritats en la gestió municipal de la mà de l’empresariat. 

El Sr. Jiménez explica que estem en un estat crític. Comenta que des de l'ajuntament es treballarà en diferents 

ajudes que encara no estan aprovades per tant es poden complementar si es creu que falta alguna cosa. Des del seu 

punt de vista, s'ha de valorar tota la situació en perspectiva, estan canviant constantment els decrets i no hi ha res 

gaire segur, de moment hem passat de poder ocupar només el 30% de les terrasses al 50%,  les dades van variant 

depenent de l'evolució de la pandèmia. S'ha de treballar amb els elements de seguretat per garantir a la ciutadania i 

als visitants que a Platja d'Aro es pot passejar tranquil·lament amb una distància mínima de 2 m i ningú tinguin 

sensació de perill ni d'aglomeracions. 

Es treballarà en tres àmbits: 

Un primer àmbit que treballarem serà el de mobilitat, això indica donar el màxim espai possible els vianants, s’està 

estudiant convertir en zona de vianants l’Av. S’Agaró, de tal manera que els establiments comercials ocupin l’asfalt 

per deixar les voreres als vianants, aquesta conversió no seria per tot el dia sinó que es faria només en horari de 

tarda, s’ha de deixar que els serveis de recollida selectiva i la carrega i descarrega tinguin uns horaris per poder 

accedir-hi per fer la feina. 

S'estan elaborant uns fitxes de l'ocupació pública de cada establiment i se'ls fa una proposta nova d'ocupació. 

Tancar l'Av. S'Agaró també implica estudiar els petits carrers que van cap a mar, aquests també es convertiran en 

zones de vianants. Aquest canvi també implicarà treballar la senyalística, s'haurà de senyalitzar i informar dels canvis 

a qui no estigui al corrent, per reforçar aquesta nova situació i donar informació es té previst contractar de 20 a 30 

agents cívics que estiguin pendents de controlar i fer complir amb la normativa a més a més de donar altra 

informació. També a la via pública s'incorporaran dispensadors de gels hidroalcohòlics desinfectants, s'està 

estudiant els punts d'ubicacions d'aquests dispensadors. 

Les Galeries comercials són uns espais molt estrets i que serà difícil de poder mantenir les mínimes distàncies de 

seguretat,  per garantir aquesta seguretat es miraran de fer itineraris de sentit únic, hi haurà carrers que seran 

d’entrada i de sortida de les Galeries. 

S’ha contractat també per la desinfecció  dels carrers un camió que polvoritza ozó, aquest camió passa cada dia per 

diferents carrers, té un itinerari, a les Galeries s’estudiaran altres sistemes perquè també es faci el servei de 

desinfecció, ja que el camió no pot passar. 

Un altre tema que afecta la mobilitat, són els aparcaments de la zona blava, en convertir en zona de vianants l'Av. 

S'Agaró s'eliminen moltes places d'aparcament, per aquest motiu s'ha habilitat dues zones d'aparcament dissuasius, 

una a la zona dels Estanys i l'altra a la zona nord del municipi a l'aparcament de l'antiga discoteca Palladium. 

El segon àmbit serà la part econòmica, de moment s’han posposat les taxes de l’ocupació de la via pública, l’impost 

de circulació que  es passaran al setembre, serà difícil afegir recursos econòmics directes de l’ajuntament a 

l’empresariat, però s’intentarà generar estalvi a través de la taxa de  recollida selectiva i l’ocupació de la via pública, 

es farà un prorrateig de 2-3 mesos que es descomptaran de les taxes. També s’estan estudiant algunes subvencions 

per poder ajudar al petit empresari. 

El tercer àmbit a treballar seran les activitats de dinamització que es portaven a terme cada estiu,  s’ha anul·lat 

gairebé totes les activitats previstes però es miraran de fer-ne d’altres en petit format i bastant disperses per no 

crear aglomeracions. 

Com a promoció s’està treballant en una gran campanya de comunicació que inclogui premsa, ràdio i TV, Si es fa una 

previsió de possibles visitants per aquest estiu, segurament seran totes les  segones residències,  aproximadament 

40.000 persones que a vegades no venien tot l’estiu i segurament aquest estiu sí que vindran, a més els passants de 

les  comarques d’interior, visitant de Girona, i Catalunya nord, són els possibles visitants que tindrem aquest estiu, 

intentarem atraure aquesta gent a través d’una campanya publicitària important, es considera que és el moment de 

fer una gran campanya de diferents mitjans com poden ser ràdio, TV i premsa, per a més a més atraure gent de pas 

més els que tenen segona residencia. De moment en estar les fronteres tancades no es compta amb els Alemanys, 
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Belgues o Holandesos que són dels clients que acostumen a venir, si al final s’obren les fronteres amb França, es farà  

promoció també al Sud de França. Les diferents àrees estan treballant amb temes de promoció com des de 

Promoció Econòmica que està fent l’aplicació Aro Impulsa, comenta que des de l’ajuntament s’està obert a escoltar 

propostes de dinamització. 

 

3.-Linies d’actuació Promoció Econòmica i Turisme. Noa APP targeta Aro Impulsa. 

El Sra. Xufré explica que des de Turisme s'estan fent diverses actuacions de promoció els vídeos del Xalarí, Tornarem 

a Gaudir, som i serem... avui es publicarà el 5è vídeo, estan contents de les reaccions, ja que el primer vídeo porta 

gairebé 35.000 visites, comenta que la campanya futura serà a través de premsa, radio i TV així com la campanya 

durant el confinament ha estat bàsicament de Xarxes Socials. Comenta que malauradament per la situació s'han 

hagut de cancel·lar la majoria de les activitats previstes per l'estiu de les diferents àrees no només les de turisme o 

promoció econòmica i s'estan valorant mòltes altres activitats per veure com es poden portar a terme, el Sr. Jiménez 

apunta que encara que no es facin les activitats típiques com els Focs, o les Nits de Jazz, o la Festa Major es miraran 

de fer altres dinamitzacions o es buscaran alternatives que no impliquin aglomeracions. Proposa valorar fer segons 

quin tipus d'activitats, ja que després ens vindran els mesos de tardor que també haurem de tenir pressupost per fer 

activitats durant aquests mesos. 

Des de l’Oficina de Turisme estan treballant ara amb l’actualització de la web platjadaro.com, enviant correus 

electrònics perquè les empreses actualitzin les dades de contacte. 

Menciona alguns articles de diferents mitjans de comunicació, on  publiquen que se'ns presenta una temporada com 

les dels anys 70, amb poc  de turisme estranger, és normal que si aquest no pot viatjar que no vindrà i que haurem 

de treballar molt en turisme nacional, estan mirant de treballar una campanya tipus slow destination, promocionant 

altres tipus d'espais, rutes de senderisme, bicicleta.... Sembla que ens encarrilem cap u un altra tipus de promoció de  

destinació, slow shopping, slow dinner.... 

Pren la paraula el Sr. Barceló i fa un resum de què s'ha cancel·lat i del que es continuarà fent. 

En tema de dinamització: 

- Campanya gastronòmica de la Cuina del Bacallà s'ha vist interrompuda i no s'ha pogut portar a terme. 

- Segueix en peu l'APP Aro Impulsa amb la intenció que ajudi a promoure el comerç local, és una aplicació que ve a 

substituir el Welcome Pack, el fet de substituir el format de paper per digital ajudarà a la sostenibilitat, ja que era 

complicat fer una tirada justa i quedàvem curts o en sobraven. Aquesta APP ja fa temps que s'està treballant i ara ja 

estem donant-li la forma final. La segona fase de l’aplicació serà incorporar una reserva horària no només per 

restaurant sinó per qualsevol establiment que ho requereixi i el Market place podrà servir per a aquelles petites 

botigues que vulguin començar a vendre on line.  

Aquesta eina és gratuïta pels empresaris i es posarà a disposició de les associacions i de les botigues que estiguin 

interessades. 

- El Màgic Night s'ha suspès i el Market de S'Agaró encara està pendent de què es farà amb ell. 

 

Tema  formació: 

- Anul·lació del curs de sommelier 

- El Francès es continuarà per on line. 

- Es va  portar a terme el 29 d’abril la píndola formativa on line del Martí Juanola sobre Claus bàsiques per gestionar 

el negoci actualment i pròximament es farà un altre amb ell mateix sobre el model canvas. 

 

Tema Ocupació: 

Actualment està força parat, no es reben ofertes de feina però es continua donant el servei d’assessorament 

telefònicament als usuaris del Club de la Feina. 

El Sr. Jiménez intervé i explica que des de l’Ajuntament es farà una contractació d’agents cívics per aquest estiu i es 

mirarà d’ajudar com més gent millor. 
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Explica que en aquests dies ha augmentat amb 260 persones el padró al municipi, això és gent que amb el teletreball 

ha decidit instal·lar-se aquí, a parer seu ho considera positiu perquè com més gent visqui a Platja d'Aro més flux de 

gent tindríem. 

Segueix el Sr. Barceló demanant que si els empresaris necessiten contractar personal que mirin de contractar gent 

del municipi sempre que sigui possible, a través de l'Àrea de Promoció Econòmica canalitzem les demandes 

d'ocupació i fem filtratge de persones demandants. 

 

4.- DIAGNOSIS, ESTAT DE SITUACIÓ I APORTACIONS DE LES ASSOCIACIONS. 

El Sr. Jiménez explica que primer s’escoltaran totes les aportacions i després es respondran les preguntes que es 

formulin, d’aquesta manera no es tallarà el torn d’aportacions de cada associació. 

 

Comença el Sr. Jordi Díaz i primer de tot explica que a on viu hi ha molt mala connexió d'Internet i demana disculpes 

per si es talla. Segon, vol agrair a l'equip de govern del municipi tota la feina que han fet de comunicació s'ha estat 

ben informat per part del consistori i és difícil fer-ho. 

Creu que per part del Govern central hi ha hagut un error estratègic inicial a l'hora del de donar les xifres de contagis 

i morts, sembla que a Catalunya sigui el pitjor destí turístic per venir, som un municipi que viu del Turisme 

Opina que un dels punts forts de Platja d'Aro precisament és la platja, està estudiat que l'aigua de mar no és 

contagiosa en aquest sentit i demana si es pot fer pressió d'alguna manera perquè la gent es pugui banyar ja que 

estan fent un temps molt bo per anar a la platja. 

Veu molt positivament els ajornaments i poder reduir algunes taxes creu que ajudarà en alguna cosa a l'empresariat 

però no gaire. 

No està d'acord en posar dispensadors de gel desinfectants a diferents punts del poble, crearà psicosi, la gent si està 

de vacances ha d'estar tranquil·la. 

La Sra. Aranda opina respecte a les platges que ha vist que en alguns llocs estan limitant el temps d'estada a la platja, 

això tampoc ho troba adient. 

Sobre els hotels comenta que el dia d'avui que pocs hotels podran obrir, ja que si no hi ha passants, poca gent es 

quedarà a dormir. 

 

Pren la paraula la Sra. Imma Masó, primer de tot agraïment per com s'està gestionant la crisi sanitària des de 

l'ajuntament. 

Vol comentar que ha vist en el FB que s'ha fet una campanya molt gran de desprestigi a la gent de Barcelona, 

aquests comentaris creu que són molt perjudicials per a l'empresariat del municipi, hem de fer que la gent de fora se 

sentin ben acollits per nosaltres. 

La Sra. Xufré també n'és conscient d'aquest desprestigi i es té previst comentar-ho amb el departament de 

comunicació per fer alguna acció, en el nostre municipi tothom ha de ser benvingut. 

Demana que troba lògic que s'hagin hagut de cancel·lar les activitats multitudinàries de dinamització al municipi, 

però tal com ha dit el Sr. Jiménez que se'n faran d'altres que també tinguin en compte a S'Agaró, que cada vegada 

que es faci una acció petita a Platja d'Aro pensin de fer-ne una a S'Agaró. 

Sobre el tema de la platja pregunta com es farà perquè la gent guardi les distàncies. 

 

Torn del Sr. Manel Canadell, s’uneix a totes les mostres d’agraïment dites anteriorment i les comparteix. 

Està d’acord amb el que ha dit la Sra. Masó respecte a aquest rebuig de la gent de Barcelona per part d’algun grup 

de FB, per part d’ell i de l’associació que representa tothom ha de ser benvingut al municipi, són els nostres clients i 

com a tal se’ls ha de tractar amb tot el respecta. 

Sobre les reflexions del Sr. Díaz de les grans dades i la creació de psicosi a la gent de sortir, ell veu que la gent el que 

té ganes és de poder començar a normalitzar de la forma que sigui la seva vida, tenen ganes de sortir i distreure's, és 

partidari de posar totes les mesures de seguretat possibles i si es posen dispensadors de gels, creu que donaran més 

seguretat i no por. 
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Explica que des de l’Adem han dissenyat una campanya de promoció que abraci un radi de 150 km d’influència, 

aquesta gent que viu en aquesta àrea d’influència tenen bons accessos per arribar fins a Platja d’Aro i creu que serà 

el nostre públic majoritari aquest estiu. 

La Campanya es diu Platja d’Aro Portes Obertes, l’han dissenyat l’empresa de comunicació CODI que pertany al grup 

de Costa Brava Centre, i consisteix en sortejos d’activitats, sopars, nits d’hotels, vals de compres.... tot per poder 

passar una bona estona al nostre municipi, la campanya està oberta a tothom i no solament a associats. 

Agraeix als associats que durant aquest temps no s’han donat de baixa de l’Associació i inverteixen esforços a la 

campanya, a la campanya no hi ha descomptes sinó obsequis. 

Vol fer un punt de reflexió de treballar amb comunió amb l’Ajuntament i organitzar uns comitès per treballar tres 

àrees: 

- Promoció Externa: Campanya de comunicació. 

- Seguretat, higiene i mobilitat.  

- Canalització de problemes i demandes de l’empresariat (aquest punt només seria temporal per aquest 

estiu.) 

 

Torn de la Sra. Marina Mestres, s’uneix a les mostres d’agraïment i explica com està actualment el sector del 

càmping, estan en contacte amb l’associació de càmpings de Catalunya i tenen dates de previsió d’obertura de 

mitjans de juny,  per a ells és important saber quan es podrà moure la gent entre regions sanitàries, províncies i 

també quan s’obriran les fronteres, no poden obrir els càmpings si la gent no es pot desplaçar, entenen que de mica 

en mica es permetrà més llibertat de moviment i llavors ja obriran. 

Comenta que des de l’Associació estan en comunicació amb alguns Tours Operadors per saber com estan en els seus 

països, explica que alguns operadors tenen dates per obrir el juliol i agost i que aquest sigui bastant normal i que la 

situació vagi millorant. 

S’està treballant molt amb protocols d’higiene de la mateixa manera que s’està fent en el municipi. 

Finalment pregunta al Maurici Jiménez quines perspectives té l’Ajuntament per controlar el tema de les 

autocaravanes aquest estiu, ja que aquestes caravanes que aparquen a la via pública no tenen cap control d’higiene, 

ni compliran cap protocol de seguretat i higiene, demanen si poden fer una normativa que prohibeixi l’aparcament 

de les autocaravanes a la via pública i que es vegin amb l’obligació d’anar als càmpings que estiguin oberts. 

 

Torn de la Sra. Gemma Gou, s’afegeix a les mostres d’agraïment, explica que a la zona del Parc d’Aro ja hi ha algun 

comerç que està obert com la farmàcia o l’establiment Bon Àrea. El Parc d’Aro ja estan fent neteja i desinfeccions, 

pregunta si es poden posar en contacte amb el personal de neteja de l’ajuntament per com es poden coordinar.  

Se li contesta que els posarem en contacte amb l’Àrea de Serveis perquè es puguin coordinar. 

Explica que tots els comerços que tenen entrada pel carrer i fan menys de 400 m² ja podran obrir però la resta 

estaran tancats. 

 

Torn de la Sra. Rocio Aranda, s’afegeix a les mostres d’agraïment i comenta que des de l’ajuntament s’ha fet una 

magnífica difusió per xarxes socials. El Club de Golf té previst obrir l’11 de maig amb serveis mínims,  de moment 

estan treballant amb els protocols de neteja i desinfecció també estan  amb el Patronat de Turisme Costa Brava i 

Camps de Golf s’ha preparat un vídeo amb diferents idiomes per promoció, explica que el setembre es té previst 

anar a França a fer promoció i  que per part d’ells reserves que s’havien anul·lat les estan recuperant pel 2021. 

La Sra. Jenny Xufré comenta que aquesta situació que estem vivint l’hem de plantejar com a una oportunitat per 

saber quin tipus de municipi volem per un futur i amb els informes que ha fet la Maria Segarra tenir més clar i que 

tenim i cap a on ens volem encaminar. 

 

Pren la paraula el Sr. Arau, s'afegeix a les mostres d'agraïment. Comenta que des del Port d'Aro tot just ara havien 

començat les obres del Port, van tenir molts problemes amb Costes i ara que havien començat han hagut de parar i 

els hi costarà molt complir amb els terminis establerts. 
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Sobre les mesures de seguretat preses en el poble estan totalment d'acord, com més seguretat millor, a parer seu en 

el Passeig Marítim tindran un hàndicap perquè no es podran mantenir els 3 metres que es demanen. Entre la gent, 

les ocupacions de les terrasses, la gent fent esport i els patinets... serà un enrenou i molt difícil de complir. 

Pregunta si es té previs instal·lar la passarel·la que travessa el riu i segueix al passeig marítim, se li respon que sí que 

s'instal·larà. 

Torn del Sr. Tura, explica que el Tenis d'Aro també té previst començar l'11 de maig amb serveis mínims, comenta 

que han tingut un 10% de baixes de socis i que pel club és preocupant. Estan en contacte amb la Federació de Tenis i 

amb el que dicti la federació és el que es farà. 

Respecte a la crisi sanitària que estem vivien creu que estem en una situació que és difícil equilibrar la balança entre 

activar l'economia o tenir risc de rebrots, si s'abaixa la guàrdia i tenim un rebrot a l'octubre la situació econòmica 

serà molt pitjor. 

Pren la paraula el Sr. Pedro Torres, comenta que des de l’equip de govern està treballant per garantir una 

seguretat màxima a les famílies que ens visitin creu que és molt important donar aquesta imatge de seguretat en 

el municipi i només es pot donar si es treballa conjuntament. Properament vol iniciar reunions amb l’àrea 

d’esports i joventut per treballar projectes conjunts. 

5.- Recull d’aportacions i respostes. 

Comença responent al Sr. Jordi Díaz i anirà per ordre de les preguntes que té apuntades: 

Està d'acord que hi ha una mica d'embolic i ball de números dels afectats i morts per COVID 19 entre el Govern i la 

Generalitat però no ens podem encallar en aquest punt de si fa alarmisme o no, des del punt de vista municipal es 

creu que s'ha de treballar per part nostra en donar la màxima seguretat i la instal·lació de dispensadors de gel 

desinfectants han de servir per donar aquesta sensació de seguretat. 

Sobre autoritzar el bany no depèn de nosaltres, tots els municipis i alcaldes els hi agradaria tenir les platges obertes 

però ens faríem un flac favor si tiréssim endavant sense tenir el màxim control. 

Comenta que no es pot controlar contínuament els aforaments de la platja o dels restaurants som nosaltres que 

hem d’incorporar nous hàbits per evitat les aglomeracions. 

El Sr. Jiménez comenta que és optimista pel que fa a la temporada,  li fa més por que hi hagi un repunt de 

confinament més tard cap a la tardor com ha dit el Sr. Tura, és complicat mirar més enllà del present. 

Sobre els comentaris cap a la gent de Barcelona a les xarxes socials, s’està fent una campanya de promoció per a 

tothom i que quan tot això acabi i puguin venir a Platja d’Aro siguin d’on siguin se’ls rebrà amb els braços oberts, el 

grup de FB No ets de Platja d’Aro sinó.... no representen l’opinió de la gent del municipi. Sobre com es farà el control 

d’aforament de les platges serà a través dels agents cívics i s’estan estudiant altres fórmules. 

Vol comentar que ha vist en el FB que s'ha fet una campanya molt gran de desprestigi a la gent de Barcelona aquests 

comentaris creu que són molt perjudicials per a l'empresariat del municipi, hem de fer que la gent de fora se sentin 

ben acollits per nosaltres. 

La Sra. Xufré també n'és conscient d'aquest desprestigi i es té previst comentar-ho amb el departament de 

comunicació per fer alguna acció, en el nostre municipi tothom ha de ser benvingut. 

Demana que troba lògic que s'hagin hagut de cancel·lar les activitats multitudinàries de dinamització al municipi, 

però tal com ha dit el Sr. Jiménez que se'n faran d'altres que també tinguin en compte a S'Agaró, que cada vegada 

que es faci una acció petita a Platja d'Aro pensin de fer-ne una a S'Agaró també en format petit. 

Sobre el tema de la platja pregunta com es farà perquè la gent guardi les distàncies. 

Se li respon que a través dels agents informatius es controlarà i s'estan estudiant altres formes per garantir aquest 

espai de seguretat. 

Treballar plegats en els dos espais de treball està completament d’acord, comunicació i seguretat/mobilitat. 

Es pot organitzar grups de 6-10 persones per treballar i anar consensuant els acords, s’encapçalarà des de promoció 

econòmica i s’aniran convocant i treballant conjuntament. 

Sobre les autocaravanes consultarà la llei que es pot fer amb aquest tema, ara hi ha gent que està empadronada a 

una autocaravana i també al principi hi havia algun francès o holandès que  els va agafar l’estat d’emergència i no 

van poder marxar però se’ls va fer un acompanyament i al final van marxar. 
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Les obres de l’aparcament d’autocaravanes i Esclat van haver de parar durant uns dies però ja s’han reiniciat de 

nou i estan treballant, fins que no s’acabi l’obra no es podrà començar els tràmits de concessions. 

De moment durant l’estiu estaran al mateix lloc i  igual que l’any passat es controlarà que no estiguin estacionats 

més de 48 h. 

Sobre la neteja del Parc d’Aro es posaran en contacte amb l’Àrea de Serveis perquè coordinin esforços. 

Sobre la passera del Ridaura es muntarà com cada estiu i sobre l’ocupació del passeig marítim s’estudiarà la 

manera que l’ocupació sigui el màxim d’horitzontal possible per  garantir el pas dels vianants.  

La Sra. Xufré comenta que quan es tingui l’informe de la Maria Segarra que serà sobre principis de juny es farà una 

proposta de calendari prevista per la tardor per poder treballar conjuntament. 

 

6.- Assupmtes sobrevinguts. 

No hi ha cap tema a tractar. 

 

7.- Torn obert de paraules 

Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 14.30 h. 

 

 

 

Secretaria. 

 

Laura Riba Montesinos. 

 

Platja d’Aro, 4 de maig de 2020. 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
     Exp. GENE 2020003306 (X2020003388) 

 

Dia: Dimecres 1 de juliol 2020 

Hora: 09.15 h. 

Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 

 
Assistents Ajuntament:    Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 

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

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

Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                     Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

      Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació. 

Assistents Associacions i Representants sectorials: 

 

Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sr. Manel Canadell 
Sr. Salvador Giraut 
 
Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci 
Sr. Jordi Albertí 
 
Associació d’Hotels de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sr. Lluís Moliné 
 
Associació Culturejant Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
Sra. Gemma Guisado 
 
Associació Empreses del Sector Nàutic 
Sr. Rafel Arau 
 
Associació del Petit Comerç i Turisme 
Sra. Dolors Guirado 
 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 
 
Sector Càmpings 
Sra. Marina Mestres 
 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 
Empresaris 
Sr. Heriberto Limonchi 
Sr. Carles Torrent en representació de la Concesionaria Sierra de Mias, S.A. 
Sr. Joan Diaz 
 

El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i comença la reunió. 
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

El Sr. Jiménez pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la reunió anterior, ningú fa cap esmena i s’aprova l’acta 

de la reunió del dia 4 de maig de 2020. 

 

2. Informació Subvencions per a les empreses. 

El Sr. Barceló explica que en el Ple del mes de maig es van aprovar les subvencions d’ajuda a les empreses i que 

un cop passat el temps d’exposició pública ja estan a l’abast de tothom que vulgui. 

Fa un breu resum de les subvencions aprovades que són: 

 

BASES REGULADORES DEL RÈGIM GENERAL DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’EMPRENEDORIA ANY 2020 

L’ordenança té per objecte estructurar i fixar els criteris i els procediments per a la concessió de subvencions a 

persones que comencin activitats com a professionals autònoms i la mantinguin al llarg de sis mesos.  

Quantia dels ajuts: 

L’Ajuntament subvencionarà a les persones que esdevinguin professionals autònoms amb un import de 400 

euros per a la totalitat dels 6 primers mesos. La quantia de la subvenció no excedirà, en cap cas, d’aquest import.   

 

BASES DE LES SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO PER A L’ADEQUACIÓ DELS 

ESTABLIMENTS COMERCIALS, D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS, DE RESTAURACIÓ I OCI NOCTURN, EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ PERSONAL PER A FER FRONT A LA COVID 19 

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment de concessió de subvencions per 

part de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro als establiments comercials, allotjaments turístics, restauració i oci 

nocturn, que en motiu de la crisi de la Covid-19, es veuen obligats a adequar les seves instal·lacions per a la seva 

obertura, i per a la compra d’equips de protecció, d’higiene per fer front a aquesta situació. 

Quantia dels ajuts: 

Les accions d’adequació dels locals així com les inversions en matèria d’equips de protecció personal i d’higiene 

en prevenció de la Covid 19, se subvencionaran un 25% amb un topall màxim segons el sector. Es permetrà una 

subvenció per empresa i fins a esgotar la partida pressupostària.  

La quantia de la subvenció no excedirà, en cap cas, d’aquest 25% del cost subvencionable del projecte.  

La quantia per sectors és la següent: 

a) Establiments d’allotjaments turístics (hotels, aparthotels, apartaments turístics i càmpings, se n’exclouen els 

HUT)  

       Se subvenciona un 25% sobre la despesa realitzada amb un màxim de 1.000 €. 

       L’import màxim per al conjunt d’aquest sector serà de 35.000 € 

b) Establiments de restauració i oci nocturn (restaurants, bars, bars musicals i discoteques) 

       Se subvenciona un 25% sobre la despesa realitzada amb un màxim de 300,00 €.  

       L’import màxim per al conjunt d’aquest sector serà de 60.000 € 

c) Establiments comercials 

       Se subvenciona un 25% sobre la despesa justificada amb un màxim de 150,00 €. 

       L’import màxim per al conjunt d’aquest sector serà de 45.000 € 

 

BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR LA CREACIÓ 

D’OCUPACIÓ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR  DEL MUNICIPI 

L'objecte d’aquesta ordenança és regular, fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per 

a aquelles empreses que desenvolupin la seva activitat al municipi de Castell-Platja d’Aro i que contractin 

laboralment persones desocupades durant un període mínim de sis mesos. 

Quantia dels ajuts: 

Se subvencionarà un màxim de 250 euros mensuals per empresa i per a contractacions de mínim 6 mesos, fins a 

esgotar la partida pressupostària.  
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BASES REGULADORES PER ATORGAR SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO PER A LA 

MILLORA DEL COMERÇ DURANT L’ANY 2020 EN EL MARC DEL PLA DE COMERÇ LOCAL 

Objecte  

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els 

pressupostos municipals, a aquells establiments comercials que durant l’any 2020 portin a terme projectes i 

actuacions de millora del comerç, i que segueixin les línies estratègiques proposades en el Pla de Millora 

Contínua del Comerç.   

 

Aquestes línies són: 

a) Programa d'acompanyament empresarial diagnosis comercial: prediagnosi + propostes de millora 

b) Millora en la incorporació de noves tecnologies digitals, potenciar l'omnicanalitat creant estratègies que 

integrin la botiga física i la botiga en línia per millorar l'experiència de compra dels clients. 

c)  Millora de l’embelliment de l’establiment: façana, retolació, aparadors i accessibilitat. 

Quantia dels ajuts: 

Les accions proposades com a millora del comerç se subvencionaran un 50% amb un topall màxim de 300,00 

Euros per empresa i fins a esgotar la partida pressupostària. La quantia de la subvenció no excedirà, en cap cas, 

d’aquest 50% del cost subvencionable del projecte. 

 

El Sr. Moliné apunta que faltaria informar de la subvenció que es dóna al sector hoteler per aquells que vulguin 

acreditar-se amb el segell de qualitat turística, ITCE, i que l'ajuntament subvenciona amb el 50% de la despesa. 

L'acreditació té un cost depenent de l'hotel entre 200 i 500 €  més el segell a part que val 250 €. 

El Sr. Jiménez explica que aquesta no és una subvenció directa de l'ajuntament, és una subvenció que es dóna a 

través de l'Associació d'Hotelers. 

 

Els presents demanen que s’enviï la informació de les subvencions perquè la gent estigui al cas però condicionat 

a l’aprovació definitiva. 

 

El Sr. Canadell demana quin serà el procediment per demanar l’ajut i se li respon que totes les bases estan 

penjades ja a la web d’Aro impulsa. 

 

3. Informació vídeo comerç. 

El Sr. Moliné comenta que s’ha adonat que últimament la marca 365 no surt a les diferents publicacions, el Sr. 

Jiménez li respon que no estan abandonant la marca però que s’està en un punt de partida diferent de  les 

comunicacions que es feien abans de la pandèmia. 

Es projecta el vídeo que s’ha editat per promocionar el comerç local, el Sr. Joan Barceló explica que la intenció 

era fer un vídeo emotiu i que sortís la gent del poble, sense destacar cap negoci en particular, aquest vídeo era 

un vídeo per publicitar a través de xarxes i es van fer dos models un de llarg i l’altre en càpsules de cada comerç, 

ha tingut molt bona acceptació i s’ha reproduït més de 21.000 vegades. 

El Sr. Carlus Gay fa un resum del plantejament de la campanya de publicitat fins a arribar al punt d’avui, comenta 

que s’ha jugat amb el calendari i la situació, s’han viscut diferents moments i han hagut diferents publicitats 

abans d’arribar a la campanya d’estiu, s’ha tingut la previsió de no gastar tot el pressupost al principi de la 

temporada per poder fer promoció per la tardor i Nadal. 

S’ha treballat amb el Patronat i la Generalitat, també molt en fent notícies, com aquesta última de l’Alcalde 

visitant als establiments turístics privats. 

El dia d’avui ja s’ha tancat que el 19 de juliol vindran a fer el programa de ràdio en directa de Rac 1 Via Lliure. 

S’està treballant per poder fer anuncis durant els partits de futbol del Girona, i també en el patrocini de l’espai 

del Temps a TV3. 
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S’ha fet un vídeo de turisme el qual es projecta per primer cop durant la reunió per poder escoltar les opinions 

dels presents. 

S’han fet dues versions una de llarga que dura 50 segons i l’altre més curta que és de 20 segons. 

L’eslògan  que s’ha buscat de promoció de Platja d’Aro serà el de Gaudeix de les Petites Coses, que no té per què 

anul·lar el 365. 

Un cop projectat el vídeo el Sr. Jiménez obre el torn de paraules per escoltar les opinions. 

La Sra. Gou el troba molt correcta. 

El Sr. Canadel, li agrada i està d’acord amb els missatges que dóna i posa en valor les coses del territori. 

El Sr. Joan Diaz, el troba que està bé, a parer seu és proper i quotidià, li recorda una mica al format de  la grossa 

de Nadal. 

Sobre el tema de les subvencions les estudiaran i el Grup Aromar avui farà l’auditoria el segell de qualitat 

turística. 

Sr. Arau, li agrada força, el troba modern i actual, està d’acord amb el comentari del Sr. Moliné i la marca de 365. 

Dins del vídeo troba a faltar alguna menció al món de la nit. 

Sra. Guirado, el vídeo de turisme molt correcte el de comerç no li acaba d’agradar, troba a faltar els establiments 

emblemàtics del municipi, els de sempre. 

La Sra. Mestres li sembla correcta, no té res a dir. 

Sr. Jordi Albertí, com ha dit el Sr. Arau troba a faltar el món de la nit,  no està reflectida. 

Sr. Moliné insisteix amb la marca 365, encara que sigui el final en un raconet. 

La Sra. Guisado, no li agrada gaire, troba a faltar una mica de color i diversitat, a parer seu s’ha treballat i s’ha 

publicitat molt el tema de seguretat i no es fa cap menció al respecte. 

La Sra. Aranda, el troba diferent de l’estil que s’ha portat fins ara de publicitat, però en general el troba alegre. 

El Sr. Torrent, és un vídeo fresc i atractiu, també està d’acord en el fet que falta la referència del 365 i posar més 

èmfasi amb el tema de seguretat, el punt blanc, el tallament de l’av. S’Agaró.... vendre una mica aquesta 

peculiaritat. També creu que li falta alguna cosa de color, les stop mocions són molt acolorides en contrapartida 

de les imatges. 

Sr. Salvador Giraut, manca la marca de 365, és una marca que està molt arrelada al municipi. 

El Sr. Limonchi comenta que es diuen moltes coses en pocs segons, és difícil donar moltes imatges amb poc 

temps, a parer seu també falta la marca de 365. 

Sr. Joan Giraut, opina que és un anunci que no impacte, encara que sempre és bo que es facin anuncis, creu que 

Platja d’Aro té trets diferencials que haguessin pogut ser una alternativa. 

També és partidari de conservar la marca 365. 

Troba molt adient la proposta de patrocini del temps amb la destinació de Platja d'Aro i li agradaria que no fos 

per un curt període de temps sinó per un període relativament llarg. 

Un cop escoltades totes les aportacions el Sr. Jiménez comenta que van posar a la balança el tema de la 

seguretat o la destinació i van considerar millor promocionar la destinació, no es pot posar tot en un vídeo de 

promoció del municipi, sobre la queixa que no es veu reflectit el món de la nit està d'acord però hi ha una icona 

que podria fer referència a la nit, tampoc surt l'av. Principal. Respecte a la marca 365 veu que és una opinió molt 

compartida i faran les valoracions i miraran si es pot incorporar d'alguna manera. 

 

4. APP Aro Impulsa. 

El Sr. Barceló informa de les últimes novetats de l’APP,  ja han arribat els tríptics i les targetes que es reparteixen 

entre els presents. 

La majoria dels presents es descarreguen l’aplicació en el mòbil. A l’apartat d’Entitats hi ha un error, haurien de 

sortir només les entitats i associacions i surten tots els establiments, es pren nota i se li  farà arribar a l’empresa 

que gestiona l’aplicació. 

El Sr. Albertí pregunta si hi ha l’opció que els establiments s’apuntin i no facin cap descompte, se li contesta que 

sí però que la gràcia de l’aplicació és que el consumidor pugui obtenir algun avantatge. 
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El Sr. Joan Díaz, sap que es va fer una formació que ell no va poder assistir, però ara que ja hi ha empreses 

apuntades es podria repetir. Se li respon que la formació es va gravar i que hi ha un manual d'instruccions per si 

algun comerç té dubtes a l'hora de posar el seu establiment, encara que tot es força intuïtiu. El Sr. Jiménez 

apunta que en cas que es necessiti es pot fer una repetició de la formació a la tardor. 

 

5. ACTIVITATS PRINCIPALS TEMPORADA 2020. 

El Sr. Jiménez comenta que encara que s’hagin anul·lat les activitats de gran format i a mesura que van passant 

els dies es poden anar organitzant algunes activitats més, per exemple  es faran les nits de jazz però en comptes 

de fer-les a la platja on no es podia controlar l’aforament es faran en el Pavelló, començaran aquest divendres 

dia 3 i tindran un aforament de 500 persones, es podran anar a buscar les entrades a Turisme. 

Totes les activitats estan replantejades al que es pot fer el dia d’avui però es van modificant amb el que calgui, 

per exemple s’ha reprès la iniciativa de muntar el Market de S’Agaró, es mantenen les visites guiades 

teatralitzades, havaneres i sardanes encara que no es puguin ballar, tot relacionat en petit format. 

Les Gimcanes del Xalarí també es mantenen i s’ha incrementat el nivell,  abans eren totes a peu pla i sense 

dificultat i ara s’ha afegit una mica més de dificultat. 

El Sr. Jiménez comenta que si arriba una activitat a fer que sigui viable i atractiva es farà. 

S’està replantejant el Mercat Medieval, amb el format que es feia en els carrerons de Castell d’Aro no és viable i 

la proposta de fer-lo a la Plaça Sitjar no acaba d’agradar,  ja no seria un mercat medieval però s’estan buscant 

alternatives. 

Hi ha proposta d’autocinema a s’Agaró, que es faran dos passis. 

Es manté la festa major de S’Agaró però l’han traslladat al Parc Sant Ramon. 

En l’àmbit esportiu es mantenen algunes curses que estaven programades i també s’està instaurant l’opció de 

fer-les telemàticament,  és a dir,  el mateix circuit per tothom però els participants tenen 15 dies per fer-la i 

penjar els resultats. 

També s’està promocionat l’APP de Natura Local, que de moment té 6 rutes actives a Castell-Platja d’Aro. 

Es comenta que aquest any no hi haurà agenda d’activitats d’estiu a través de la web es podran seleccionar els 

dies i haurà l’opció d’imprimir-ho, des de l’oficina de turisme  ho treballaran així, ho comenta perquè els hotels 

ho tinguin en compte i ho puguin oferir als seus hostes. 

El Sr. Moliné creu que això ho haurien de saber tots els empresaris del municipi per poder oferir als seus clients, 

per altra banda proposa que es faci un codi QR que sigui la guia i que la gent se la pugui descarregar 

individualment. 

El Sr. Jiménez comenta que els ha arribat una proposta d’activitat  que volien plantejar al Consell Local, ja que és 

una activitat que durant un temps no s’autoritzava  a fer al municipi. Es tracta del Circ Raluy, vindrien a finals de 

juliol durant 7-8 dies, no se’ls ha de cedir cap espai perquè ells ja tenen un terreny a través d’un particular a la 

zona dels Estanys, és un circ que no porta animals. 

La idea agrada a tots els presents i la secunden. 

El Sr. Moliné que li agrada molt  la proposta comenta que és un circ molt tradicional, i que té un gran valor afegit, 

ja que no només té l’atracció del circ sinó que té totes les carpes d’època i que és molt maco de veure. 

El Sr. Joan Giraut comenta que està d’acord amb el valor afegit del circ com a activitat que pugui aportar, però 

també destaca que els circs tenen per costum fer un publicitat molt invasiva a tot el municipi creu que s’hauria 

de regular i limitar aquesta publicitat. 

El Sr. Moliné pregunta per la Festa de la Cervesa com està prevista, se li respon que la festa de la cervesa encara 

no se sap que passarà amb ella, que depèn de l’evolució de la pandèmia. 

A principi de setembre si segueix tot com ara  hi haurà la Botiga al Carrer, es pensa que es podrà fer, volen 

aprofitar les restriccions de l’Av. S’Agaró, ja veuran com es plantejarà. 

El Sr. Moliné pregunta si ja s’han actualitzat la senyalística dels hotels, es comenta que s’ha passat tot per Google 

i que aquest ha de mostrar l’itinerari correcte de quan el carrer està obert i de quan està tancat. 
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6. ASSUMPTES D’ULTIMA HORA. 

El Sr. Jiménez comenta que els informadors ja estan contractats i avui estan començant la formació. Estaran en 

dos blocs un de 10 a 17 hores i l’altre de 17 a 24 h, a partir d’aquesta hora entren els mediadors nocturns, faran 

torns per la platja, Camí de Ronda i Passeig Marítim, espais principals, parc dels estanys i autocaravanes, Castell 

d’Aro i S’Agaró. 

Explica també que aquest any  igual que l’any passat, tenen l’acord amb la Universitat UDG per portar a terme les 

enquestes als vianants, valoraran els tancaments i les noves mesures que s’han implantat al municipi. 

El Sr. Arau pregunta per la passarel·la que uneix el Port d’Aro amb el Club Nàutic, se li explica que no està 

instal·lada perquè han hagut de fer algun moviment de sorra però que ja està acabat i es posarà en breu. 

El Sr. Joan Giraut dóna la seva opinió sobre el tancament de l’Av. S’Agaró, comenta que ha estat la decisió més 

important i agosarada que s’ha pres en anys, que és un tema que s’ha debatut més d’una vegada a tots els 

governs, és evident que d’entrada es veuen possibles dèficits que tenien fins ara, desapareix tot l’aparcament 

rotatiu en el centre que pel comerç té un pes important, pregunta si s’ha parlat amb Saba per poder tenir alguna 

mena d’abonaments per poder obsequiar els clients. 

Se li contesta que sí i que Saba ha fet arribar algunes propostes i que està  disposada a col·laborar a les diferents 

campanyes. 

La Sra. Guirado trasllada la sensació d'incertesa sobre la manera que està afectant a les Galeries el tancament de 

l'Av. S'Agaró, i els greuges comparatius entre les Galeries i la resta del municipi ja que a les Galeries han  posat 

una línia groga i ample per marcar els límits de l'ocupació i a la resta del municipi no s'ha fet.  Reitera  

l’observació que s’ha fet en altres reunions del Consell perquè a l'Av. S'Agaró hi hagi una vorera que sigui de 

pujada i l'altre de baixada. 

El Sr. Jiménez contesta que sobre la línia groga empatitza, es va donar ordre als pintors que marquessin els límits 

de l’ocupació i no va ser molt encertat tal com ho van fer, de totes maneres explica que s’han marcat límits a tot 

el municipi i inclús al Passeig Marítim, està d’acord amb el color i el gruix però no amb el greuge s’ha fet a tot el 

municipi si bé és veritat que van modificar el color i gruix de la pintura en els altres llocs.  

Les Galeries van ser dels primers llocs on es van marcar, després va anar l’Av. S’Agaró i Cavall Bernat i per últim el 

Passeig Marítim, estan marcats tots els límits d’ocupacions i tots s’han vist reduïts. 

Sobre les direccions de l’Av. S’Agaró comenta que és una mesura que no es podrà controlar, no hi ha capacitat de 

control, es faran recomanacions perquè la gent circuli per la dreta. 

El Sr. Arau comenta que aquest any han tornat a posar la barrera a la zona de Riuet i la Pineda s’ha convertit en 

aparcament de pagament, aquest en ser l’únic accés per arribar al Port dificulta els negocis que hi ha per la zona. 

Se li contesta que al setembre d’aquest any 2020 s’acaba la concessió i que serà  el moment d’arreglar-ho. 

El Sr. Joan Díaz comenta que hi ha queixes per les ampliacions de les terrasses a l'Av. S'Agaró, el creixement de 

les terrasses s'ha doblat, les llicències van per m2 no per taules i cadires, per tant com més espai més taules 

poden posar. Això perjudica greument a les parts nord i surt del municipi, aquestes zones comencen a treballar 

quan la part del centre està plena, si entenem que hi ha menys turisme i hi ha més espai les puntes queden 

buides i no es treballa, és un greuge que la gent està patint molt. 

El Sr. Jiménez li contesta que els restaurants que tenen ampliació no poden posar més taules que les que tenien, 

han de donar més espai entre les taules per tenir la distància reglamentaria. Tothom ha de respectar els límits, hi 

ha tres excepcions en el Passeig Marítim que són Friends, La Tisana i Marcel Cerdan que no poden créixer i se’ls 

deixa agafar un metro més del passeig en aquests punts el passeig té 5 metres en comptes de 6. 

El Sr. Canadell demana que es controli el creixement de les terrasses i que els restaurants no abusin. 

El Sr. Limonchi té un parell de consultes, una li ha fet un client seu que s’ha trobat alguns accessos de la Variant 

tancats i pregunta si tenen a veure amb el tancament de l’Av. S’Agaró, se li contesta que no, que deu haver estat 

algun cas puntual pel qual carreteres l’ha tancat. 

La següent pregunta és si al final en el Passeig Marítim es donarà l’opció a ocupar la sorra, el Sr. Jiménez li respon 

que no pot ser, que s’està pendent del preu que cobrarà Costes per poder aplicar-ho als empresaris. 
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La tercera pregunta que fa el Sr. Limochi té relació a l’estudi que va fer la Sra. Maria Segarra comenta que potser 

és un tema que li toqui més a la regidora de Turisme i que ara no està present, se li contesta que a l’anterior 

Consell Local ja es va informar que al setembre es faria la presentació i es muntarien les taules de treball de 

turisme. 

La Sra. Guisado demana el torn de paraula, comenta que al tallar el carrer principal les jardineres de les terrasses 

dels restaurants que donen al carrer es veuen molt brutes i ratllades, també vol felicitar en Carles per la 

campanya que s’està fent, li agrada molt. 

El Sr. Joan Díaz comenta que l'aparcament del Palladium està molt brut i no s'ha condicionat per fer-lo 

aparcament dissuasiu, el Sr. Jiménez comenta que ho farà mirar, que a ell li constava que l'havien netejat i també 

estan esperant a posar la senyalística pertinent. 

El Sr. Jiménez comenta que miraran com poden millorar el tema de l’ocupació perquè no hi hagi aquestes 

diferències entre zones. 

El Sr. Torrent comenta que l’aparcament de la plaça Europa està molt fosc, no hi ha llum, les barreres la majoria 

no funcionen i està brut, es respon que ja estan parlant i tractant el tema amb Saba. 

El Sr. Joan Giraut comenta que encara hi ha els filats de les llums de Nadal, que ara s'ha de renovar la concessió 

amb Enllumenats seria bo que ho traguessin primer. 

Per acabar el Sr. Jiménez comenta que tot i que és l'últim Consell Local, el proper serà el setembre, es farà alguna 

reunió puntual més de seguiment de com va evolucionant el tancament de l'Av. S'Agaró i Cavall Bernat. 

 

7. PRECS I PREGUNTES. 

Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 11.15 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Riba  

Platja d’Aro, 1 de juliol de 2020 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20200005455 (X2020005587) 
 

Dia: Dimecres 20 d’octubre de 2020 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 

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

               Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  

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

               Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                                        Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

                      Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

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

  Associació d’Activitats Nàutiques. 
  Sr. Rafel Arau 
  Associació Hoteleria Restauració i Oci 
  Sr. Jordi Albertí 
  Associació d’Hotelers 

Sr. Lluis Moliné 
   Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 
Gremi de Taxis 
Sr. Valerio Romero 
Sector Golf 
Sra. Rocío Aranda 

   Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció sobre l’acta de la 
reunió anterior, el Sr. Joan Giraut apunta que ell no l’ha rebut, se li contesta que anava juntament amb la 
convocatòria, però se li tornarà a enviar, més enllà d’aquest aclariment  no hi ha cap aportació i s’aprova 
l’acta del dia 5 de juliol de 2020.  
 
2.- Valoracions temporada d’estiu i informació de les diferent dades analitzades. 
El Sr. Joan Barceló informa els presents de les diferents dades que s’han analitzat, tothom té un resum per 
anar seguint l’explicació.  
Les dades que s’han analitzat són: 
- Càmeres de vigilància de la policia amb un decreixement del 18,73% entre el 2019 i el 2020. 
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- Aparcament Saba, s’analitzen tiquets de pagament i tiquets de residents, i es tenen dades des de l’any 

2015 fins al 2020, la comparativa es fa amb el 2019 i 2020. 
En tiquets de pagament hi ha un decreixement del 32.79% en tiquets de residents un 21,33% 

- Dades de residus tenim referències des de l’any 2017, però es comparen entre el 2019 i el 2020 donant 
un resultat de decreixement de l’1,47%. 

- Consum d’aigua que tenim dades des de l’any 2017, s’ha tingut un decreixement al voltant del 10% i per 
últim comenta les dades dels comptadors de vianants. Aquestes només es pot fer la comparativa d’agost 
i setembre entre el 2019  i el 2020, ja que no tenim dades anteriors, amb una mitjana d’un decreixement 
del 16%. 
 
El Sr. Moliné creu que les dades de recollides de residus no coincideixen amb la resta i el Sr. Jiménez li 
explica que ha augmentat la recollida selectiva i això fa variar els percentatges respecte a l’any passat. El 
Sr. Jiménez aprofita per explicar les novetats amb la nova concessió que s’ha signat per 10 anys, entre 
elles: 

 Augmenta la recollida industrial que en comptes de recollir-se un cop ho faran dues, s’ha creat una 
clàusula de bonificació depenent del nivell de reciclatge que es faci, explica que a nivell europeu la 
normativa marca un 55% de reciclatge ara estem al voltant del 24% es marcaran objectius per 
arribar a diferents nivells, 24, 34, 44, i així fins a arribar al que marca la normativa Europea.  

 Més zones de reciclatge, i punts de minideixalleria. 

 Renovació dels contenidors cada cinc anys i s’incorporen 18 persones més a la recollida de residus.  

 S’invertirà en nova maquinària elèctrica per reduir el soroll. 

 A diverses zones es trauran els contenidors durant el dia i es tornaran a posar únicament durant les 
hores nocturnes, ja es va fer una prova pilot al municipi de Castell d'Aro i ha anat bé per tant 
s'implantarà a altres zones del municipi. 

 Com a novetat a la deixalleria hi haurà un apartat de segones oportunitats per aquells articles que 
estiguin en bon estat i es puguin aprofitar de nou, d’aquesta s’eliminen tones que van a l’abocador. 

 El Sr. Moliné pregunta quantes empreses s'han presentat al concurs, el Sr. Jiménez li contesta que 3 i 
que la concessió és per deu anys. Aquest mateix dimecres s'aprovarà pel ple i si no hi ha cap 
reclamació, es podrà signar el contracte a finals d'any, es tindran uns sis mesos aproximadament per 
realitzar les inversions i estarà en funcionament de cara a la pròxima temporada d'estiu. 
 

El  Sr. Jiménez creu que la pujada de despeses es podrà compensar amb menys tones d’abocador. 
El Sr. Barceló explica que en aquesta també es contempla una empresa externa que vetllarà perquè es 
compleixin les normes i mirin que les empreses facin el reciclatge correctament. 
 
Tornant a les dades presentades pel Sr. Barceló el Sr. Jiménez explica que estem en una mitjana de 
baixada entre el 17 i 23%, però que d’aquestes dades s’haurien de tenir en compte els ingressos que, 
depenent dels sectors, han estat més acusats que d’altres.  S’ha observat que s’han tingut molts visitants 
de diari i de proximitat. 
El Sr. Moliné explica que els hotels han hagut d’abaixar els preus de les habitacions. 
El Sr. Canadell comenta que aquestes dades estan bé, però que s’haurien de creuar amb dades de 
l’economia catalana i altres municipis veïns, no serveix de res mirar les nostres dades si no les comparem 
amb la resta, d’aquesta manera tindríem una visió més clara del que s’ha fet com a municipi. 
 

3.-Valoracions de les activitats de l’Estiu 2020 
La Sra. Xufré comença a fer l’explicació i diu que després qui estigui interessat se li pot enviar la informació  
per correu electrònic. 
Explica que ha demanat com cada any als hotels, les dades d’ocupació i a més aquest any els hi ha demanat la 
nacionalitat dels hostes, però que una gran majoria no han contestat.  
També fa un resum de les activitats que s’han portat a terme des de l’Oficina de Turisme que inclou, les 
visites guiades, la gimcana del Xalarí, les sessions de gimnàstica que s’ha fet als tres municipis, la Festa Major 
(S’Agaró i Platja d’Aro), i diferents concerts, tot ells marcats per la nova normativa de seguretat, amb control 
d’afluència i sota inscripcions prèvies remarca que sempre hi ha hagut llista d’espera i gent que no ha pogut 
assistir als espectacles per tenir els aforaments complets. 
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Aprofita per comentar que s’estan plantejant cobrar un valor simbòlic a les diferents activitats i que 
d’aquesta manera el públic assistent les valori un xic més. 
El Sr. Moliné torna a demanar que demanin les dades d’ocupació i nacionalitat a l’INE, se li contesta que ja 
s’ha mirat i que no tenen les dades per municipis. 
 
Un altre punt del qual s'informa és sobre les visites a les Webs de l'ajuntament i a xarxes. El Sr. Carlus Gay fa 
un resum de les visites que hi ha a les diferents xarxes, les dates estudiades són de l'1 de juny al 30 de 
setembre. 
El que rep més visites és FB, seguit d'Instagram i per últim la web.  
La publicació que més visites ha tingut,  ha estat el vídeo de: Gaudeix de les petites coses, seguit pel Mercat 
Medieval i de la Festa Major. 
 
4.- VALORACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC I JORNADES. 
La Sra. Xufré comenta que malgrat aquest impàs que s'ha tingut amb la pandèmia des de l'Àrea de Turisme 
han  continuat treballant amb el tema i està pendent de presentar les valoracions del Pla estratègic que ha fet  
l'empresa Intueri de la Maria Segarra.  
Primer de tot vol saber l'opinió dels presents sobre si aquesta presentació són partidaris de fer-la 
presencialment o virtualment, depenent d'una cosa o altra es buscarà l'espai més adequat. Comenta que 
personalment prefereix presencialment per tenir un contacte més directe i que no es dilueixin les 
aportacions, està clar que s'haurà de tenir en compte la situació en l'àmbit de la pandèmia del moment i de la 
voluntat de tots els presents. 
Tots els presents són del mateix parer i prefereixen fer-ho presencial, per tant es prepararà per fer-ho en 
aquest format, hi haurà llista d'inscripció prèvia i depenent de la quantitat de gent es buscarà l'espai més 
adient, un dels possibles espais és la sala que aporta el Club Nàutic l’ha posat a disposició en cas que es 
necessiti. 
 
La Sra. Aranda comenta que si es fa obert a tothom, es perdrà l’essencialitat del projecte de treball, hi haurà 
massa gent a l’hora d’opinar i tirar endavant els projectes, se li contesta que les taules de treball seran 
limitades, però la presentació de l’estudi fet per la Maria Segarra i el seu equip així com les xarrades que es 
portaran a terme i d’on sortiran les taules de treball seran obertes a tothom. 
 
La Sra. Xufré creu que aquest Pla no s’ha d’entendre com un pla de turisme,  ha de ser un pla de poble, se l'ha 
de creure tothom i ha de participar tothom. El Sr. Jiménez fa el símil amb el Carnaval o el Pessebre Vivent, 
són activitats que participa el poble, però esdevé un atractiu turístic. 
La Sra. Xufré comenta que quan escoltem les valoracions i el que s'ha estret de les entrevistes hem de ser 
capaços d'analitzar el que ens diuen i que hi haurà punts que ens xocaran i que no ens agradaran. A parer seu 
creu que falta una quarta ponència o jornada que seria on s'involucrin les associacions i els veïns per fer un 
projecte més de poble 
El Sr. Moliné pregunta si les ponències que hi ha contractades estan relacionades amb el que s'ha extret de 
les entrevistes i se li contesta que sí. 
 
La Sra. Xufré segueix i explica que el 14 de desembre amb el Consell Comarcal es farà una presentació dels 
distintius del pla d'accessibilitat turística, Platja d'Aro ja ha participat en una avaluació prèvia com a municipi i 
ens permet que la presentació d'aquestes acreditacions es facin al municipi. 
El fet que un municipi sigui accessible depèn de què els establiments també ho siguin, per això s'atorgaran 
bonificacions a tots aquells establiments que vulguin fer l'auditoria i obtenir tenir el segell d'accessibilitat. 
El Sr. Moliné comenta que està bé que hi hagi subvencions per fer l'auditoria i saber el nivell d'accessibilitat 
que té el negoci  i apunta l’opció d’estudi d’atorgar subvencions per les millores d’adequació dels locals. 
La Sra. Xufré respon que el dia d'avui no es contempla aquesta subvenció. 
El Sr. Jiménez comenta que es pot valorar una subvenció d'aquesta mena quan estigui tot més lligat. Per al 
moment el que s'ha de fer arribar a la gent és que quan s'aprofiti a fer millores als establiments es tinguin en 
comptes les mesures d'accessibilitat. 
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El Sr. Joan Giraut comenta que en l'àmbit del Pla Estratègic li sembla molt adient tot el que s'està portant a 
terme, però creu que el que queda en un redactat és molt ampli perquè cada individu pugui agafar el que li 
sigui més convenient, proposa que el redactat marqui 10 prioritats i si després s'arriba més lluny millor, però 
que el mínim siguin aquests 10 objectius prioritaris. 
 
La Sra. Xufré li explica que aquests objectius sortiran de les taules de treball. 
El Sr. Jiménez comenta que s'han de marcar metes comunes i compartides, s'ha d'anar amb la mateixa 
direcció que el que s’ha fet amb el pla de comerç. 
El Sr. Giraut és del parer que han de ser objectius transversals, els que vagi bé pel comerç ha d'anar bé per la 
restauració i els hotelers i al contrari. 
El Sr. Moliné pregunta quan es podran fer les inscripcions, se li contesta que d'aquí a poc temps es podran 
fer. 
 
5.- INFORMACIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA PER LA TARDOR 2020 
El Sr. Barceló fa un resum de la formació que es portaran a terme durant aquest 4rt. Trimestre de l'any. 
Formació empresarial hi ha previst: 

- 15/10 Càpsula d'emprenedoria: Imprescindibles per impulsar el teu negoci. 
- 20/10 Formació Easypromos, promocions i concursos en xarxes. 
- 03/11 Lideratge d'Equips: Eines de comunicació efectiva 
- 05/11 Càpsules d'emprenedoria: Màrqueting Low cost. 
 

Formació professionalitzada: 
- Sessions de recerca de feina per internet. 
- Sessions d'habilitat personal en la recerca de feina 

 
El Sr. Canadell comenta que sap de gent que no sap fer un currículum per enviar a les empreses, pregunta si 
es pot fer una formació en aquest sentit, se li contesta que el servei de borsa de treball ajuda a fer-los. 
El Sr. Jiménez recorda a les associacions que si hi ha algun tema que els hi agradaria per fer una formació, 
facin la demanda a Promoció Econòmica perquè les gestionin. 
 
6.- Informacions de les activitats tardor/nadal 2020 
El Sr. Jiménez explica que en l’últim decret de la Generalitat s’han aplicat més restriccions i aforaments més 
limitats en activitats de caire social, la Castanyada, Halloween s’han anul·lat les úniques que es mantenen 
són les activitats socials educatives i  temes formatius. 
 
Respecte a la campanya de Nadal segueix en peu la Campanya del Gran Sorteig de Nadal, amb el sorteig del 
cotxe, però comenta que s'haurà de fer a través de l'APP, continuarà amb la mateixa línia, sorteig d'un 
cotxe, una bicicleta i aquest any s'afegeix un pàdel surf a més dels regals que donen les botigues. 
El Sr. Moliné proposa gastar el pressupost del cotxe amb més obsequis per tenir més premis de sorteig, tots 
els presents creuen que el millor és un cotxe, es proposa  que com a municipi sostenible es podria donar un 
plus al cotxe i que aquest fos elèctric o híbrid. 
El Sr. Jiménez explica que per un cotxe elèctric s'hauria de doblar el pressupost, a no ser que es vagi a un 
cotxe de gamma baixa i marca poc reconeguda. 
El Sr. Valerio Romero creu que la marca és important a l'hora del sorteig, la gent participarà més amb un 
cotxe més reconegut que en un altre. 
El Sr. Canadell, aporta la seva experiència dels sortejos que han estat fent durant tot aquest hivern i explica 
que han tingut més participació quan han sortejat una nit a un Hotel de 5 estrelles que quan han sortejat 
una nit en un  de 2 estrelles. 
El Sr. Giraut està d’acord amb la majoria i creu que aquest any el cotxe hauria de tenir aquest plus, ja sigui 
híbrid o elèctric i que no sigui d’una marca més baixa si no una gamma mitja. 
S’acorda que es buscaran preus de cotxes híbrids i elèctrics per valorar. 
El Sr. Canadell comenta que aquesta campanya de Nadal per molts els hi ha de servir per fer una mica de 
calaix és l’única campanya que queda d’any per poder aprofitar i creu que s’ha de fer un esforç per poder 
donar aquest plus. 
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La Sra. Xufré comenta que hi ha pressupost per fer la campanya de Nadal, ja van explicar a l'últim Consell 
que es guardarien una part del pressupost per fer campanya de Nadal que no se la gastarien tota a l'estiu i 
això és el que han fet. 
 
La Sra. Guirado comenta com tenen previst fer els reis, hi ha municipis que ja estan mirant mesures perquè 
hi hagi reis i que aquests puguin passejar pel municipi. 
 
S'explica que de moment tenen previst pel dia 28 de novembre l'encesa de llums, no hi haurà túnel de llum, 
ni pista de gel, però s'està treballant amb alguna activitat de llums i que no comporti aglomeracions. 
Des d'Aro Cinema han dit que aquest any anul·len la Quina Freak, però de moment es manté durant el pont 
del 6 de desembre la fira de Playmobil. 
 
Es farà un reforç de l'enllumenat de Nadal a Dtor. Fleming i al Parc de Sant Ramon a S'Agaró, a la plaça de 
l'Ajuntament hi haurà un panell de leds que ajudarà que la plaça no quedi tan fosca a la tarda. 
 
En Sr. Gay fa un resum com serà la campanya de comunicació, el missatge serà molt centrat en el comerç, 
es farà un vídeo que es posarà en circulació el 28 de novembre per l'encesa, ja hi ha contractat el director i 
s'està treballant amb l'argument. 
Els mitjans de la campanya estan previstos per xarxes, TV i ràdio, el missatge serà la promoció del comerç i 
del centre comercial a cel obert. 
S'està treballant també amb una xarxa cartellera de carretera, abans aquesta mena de publicitat era per 
molt de temps, ara les deixen fer per campanyes. 
 
El Sr. Canadell comenta que des de l'Associació estan treballant amb el Nadal Shopping, que serà els dies 12 
i 13 de desembre. També s'està treballant per una decoració per establiments uniforme, hi haurà diferents 
preus, depenent de la mida que sigui el comerç. A més també estan mirant de fer una sinergia amb els 
diferents sectors, hostaleria i comerç amb vals de descompte que poden es puguin creuar i per finalitzat un 
últim sorteig de portes obertes. 
El Sr. Arau opina que el Nadal Shopping de l'any passat no donava una imatge homogènia i li faltava un punt 
de qualitat, el Sr. Canadell li respon que ho estan mirant aquest any de controlar-ho amb una empresa que 
portarà tota la imatge. 
El Sr. Jiménez demana que totes les accions es canalitzin a l'àrea de promoció econòmica a tot tardar a 
finals de la setmana vinent. 
 
El Sr. Moliné demana que a tota la publicitat surti la marca de Platja d’Aro x 365  
 
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
El Sr. Jiménez comenta que aviat es farà una enquesta de valoració sobre el tancament de l'Av. S'Agaró i Av. 
Cavall Bernat durant aquest estiu, a partir del 25 d'octubre, serà on line i servirà per tenir unes primeres 
valoracions, serà una enquesta de resposta múltiple. 
Es passarà l'enquesta a empadronats del municipi i hauran de posar el DNI, després a través de les 
associacions es farà arribar a establiments i altra gent que no estigui empadronada, però tingui negoci. 
Els visitants ja es té una primera valoració a través de les enquestes que se'ls ha fet durant aquest estiu. 
Amb totes aquestes respostes es podrà tenir una radiografia del futur de com es vol l'Av. S'Agaró i abans de 
fer les obres de canalització. 
 
La Sra. Guirado pregunta sobre les dades que s'han donat dels comptadors de vianants, a les zones on més 
han caigut l'afluència ha estat a les Galeries i al Passeig Marítim, pregunta si se sap el perquè, i també quan 
trauran les línies grogues. 
El Sr. Jiménez li comenta que el descens ha estat lineal, tant al matí quan la carretera era oberta que a la 
tarda que era tancada, és del parer que hi ha un problema de captació dels vianants cap a les galeries, però 
l'han d'analitzar i fer una mirada conjunta. Sobre les línies grogues les trauran quan els deixin i la situació 
pandèmica estigui més estabilitzada. 
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El Sr. Giraut comenta que el tema participatiu li sembla bé, però depenent de qui es respongui l'enquesta 
tindran una visió o un altre i aquestes seran contraposades, per exemple si és veí o empresari, si és d'una 
zona o d'altra. 
El Sr. Jiménez li comenta que la primera part de l'enquesta ja separa  si és veí o empresari. Creu que s'ha 
d'aprofitar que pels motius que siguin s'ha pogut experimentar un estiu amb la carretera tallada i es pot 
tenir una idea clara de com ha anat. El plantejament si es fa l'enquesta en un lloc concret i les zones 
d'influència prèvia,  però quedarà molt copsat sobre els resultats que cadascú hagi experimentat. Si s'agafa 
aquesta prèvia, es farà un plantejament i després que opini tothom. 
 
El Sr. Canadell creu que per una part del municipi ha estat una bona experiència i per altra no tan bona, 
estaria bé agafar una tercera mirada que seria la del visitant. Ja s'ha comentat anteriorment que se'ls va 
preguntar a l'enquesta de l'estiu. 
Aprofita a dir que sobre el plantejament turístic no considera oportú anar d'any en any s'hauria de buscar 
un model amb previsió de vint anys vista que inclogui la zona de conversió de vianants de diferents espais 
entre ells l'av. S'Agaró. 
 
El Sr. Jiménez li respon que hi ha una mirada en aquesta direcció. En relació amb la situació actual 
pandèmica comenta que ha baixat al municipi, però sanitat no augura que tinguem un bon final de mes per 
tant creu que les restriccions se seguiran plantejant durant el mes de novembre. 
 
Oci Nocturn, restauració i centres de bellesa són els sectors més afectats, en el marc dels pressupostos del 
2021 s'està mirant per part de l'ajuntament de posar un granet de sorra, però són conscients que no serà 
gaire, avui s'ha aprovat la línia d'ajudes de la Generalitat per aquests sectors, però que no se sap encara 
com es canalitzaran, l'estat també té previst treure un altre paquet d'ajudes, s'està a l'espera de com es 
desenvolupa tot. Si hi ha alguna aportació en l'àmbit sectorial, des del consistori s'escoltarà, però s'està a 
l'espera de les aportacions de la Generalitat i de l'Estat. 
 
En l'àmbit impositiu per aquest any 2021  l’IBI es redueixen un 0,5 i gairebé un 9% la taxa de residus, es 
torna a nivells de barem de l'any 2019. 
 
La Sra. Aranda pregunta si es té coneixement de quant de temps estarem amb restriccions, el Sr. Jiménez 
contesta que no se sap, però que aquests quinze dies segur i després ja es veurà. 
 
El Sr. Giraut comenta que en el Mercat de Nadal organitzat per l'Adem, l'any passat hi havia establiments 
que tenien articles de rebaixes demana que es reguli el tema i es posi una normativa. 
 
El Sr. Albertí, de l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci, no fa cap aportació, són dels sectors més 
afectats i se senten discriminats, estan convençuts que aquests  sectors no són els responsables de què hi 
hagi aquest increment de contagis i que tancant els bars i restaurants no baixaran els casos, si fos així ja 
estarien d'acord, però no és el cas. La restauració i el comerç van lligats de la mà i ja han sortit a les notícies 
que els comerços han notat molt el tancament de la restauració i han disminuït molt les seves vendes. 
 
El Sr. Canadell està completament d'acord amb el Sr. Albertí. Comerç i restauració són complementaris, si 
en falla un, l'altre se'n ressent. Hi ha un sentiment d'indefensió per part de les associacions, el problema 
resideix en altres mesures no amb el tancament de bars i restaurants. 
 
Demana que fins que no s'aprovi el pla de mobilitat si es poden treure les pilones verdes que prohibeixen 
aparcar els cotxes a l'Av. S'Agaró, estèticament són molt lletges i funcionalment tampoc va bé, prohibeix 
que hi hagi rotació de vehicles al no poder aparcar. 
També pregunta pels camions de desinfecció que passaven quan hi havia confinament i que ara no passen. 
I per últim comenta que les estadístiques sobre afectacions del virus ens conten com a 10.000 habitants, 
però hi ha moments que això no és cert, ja que en temporada s'amplia amb tots els habitatges de segona 
residència i visitants  i no  són reals. 
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El Sr. Jiménez contesta, sobre les pilones verdes ho valoraran, ja que quan es tanca el carrer han d'anar amb 
la grua per retirar vehicles que han quedat estacionats, per això les han deixat, així i tot ho mirarà, ja que 
fins al mes de desembre no es té previst tancar cap tram de l'Av. S'Agaró. 
Dels camions de desinfecció comenta que s'ha demostrat que aquests només desinfecten al moment que 
passen després torna a haver-hi virus. 
 
El Sr. Giraut dóna el seu suport a la restauració i està d’acord amb la proposta del Sr. Canadell de treure les 
pilones. 
 
Pren la paraula el Sr. Arau i recolza al sector de la restauració, la seva valoració de l'estiu al Club Nàutic és 
bona, la gent de segones residències han estat al municipi i han navegat, han tingut afluència de gent al 
Club. 
Per altra banda sobre el Mercat de Nadal li agradaria que millorés l’estètica i que no hi hagi productes de 
rebaixes. 
 
Torn del Sr. Valerio Romero, explica que el sector del Taxi està en un moment molt crític, la manca de 
turisme i el tancament de l'oci nocturn han vist reduïda molt la seva activitat i els ha afectat molt. El sector 
s'autoregula depenent de la demanda, si les restriccions s'allarguen molt, ho tenen complicat per aguantar. 
 
La Sra. Serrats de l'Associació de S'Agaró, comenta el poc compliment per part d'algun establiment del 
sector de la restauració amb la normativa sobre l'ocupació de la via pública, no l'han complert i han agafat 
més espai del que els hi tocava i ningú els hi ha dit res. 
El Sr. Jiménez li explica que s'han aixecat algunes actes al respecte, un dels problemes que han tingut ha 
estat que no estaven comptabilitzades les taules per coeficient d'ocupació, el mes de març se'ls atorgava un 
espai en m2, amb la pandèmia s'ha tingut la necessitat de calcular i controlar l'espai relacionat amb el 
nombre de taules que posa cada terrassa i de cara al 2021 això ja estarà regulat. 
Explica que l'ajuntament no té a l'abast un procediment sancionador i de tancament de negoci, és la 
Generalitat qui té aquesta competència. 
 
El Sr. Moliné s'afegeix a la tristor del moment i apunta que el sector hoteler ha disminuït entre un 60 i 70%,  
aquest sector està en la mateixa posició que la resta i creu que la unitat és el que ha de servir per sortir 
endavant de la situació. 
 
La Sra. Guisado creu que és una decisió equivocada tancar la restauració encara que no depèn de nosaltres, 
recolza la proposta de treure les pilones verdes, ara mateix no fan el servei pel que les van posar.  
 
La Sra. Guirado vol fer constar que a les Galeries les vendes han baixat molt respecte a l'any passat, no creu 
que sigui per la por de la gent d'anar a un espai més petit, ja que l'Av. S'Agaró estava saturada i la gent 
continuava passejant pel centre, el fet del tancament de l'Av. S'Agaró oferia aquesta sensació de seguretat. 
 
8.- TORN OBERT DE PARAULES 
Sense més preguntes ni comentaris per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 12.20 h. 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
Platja d’Aro, 20 d’octubre de 2020. 
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20200006539 (X2020006724) 
 

Dia: Dimecres 24 de novembre de 2020 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

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

   Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  

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

   Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                           Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

         Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
  Sra. Carmen Serrat 
   Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 

   Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció 
sobre l’acta de la reunió anterior, no hi ha cap comentari a fer i s’aprova l’acta del dia 20 
d’octubre. 
 
2.- Informació activitats, programació i publicitat de la campanya de Nadal. 
Pren la paraula el Sr. Joan Barceló i explica el funcionament de la campanya de Nadal, 
comenta que per motiu de la pandèmia aquest any la campanya es farà a través de l'APP 
Aro impulsa, s'està parlant amb els establiments comercials i explicant com s'han de 
descarregar l'aplicació per participar, està costant una mica, però a poc a poc els 
establiments van col·laborant. 
A parer seu l'aplicació és una dinàmica nova que ens haurem d'anar acostumant, ja que 
cada vegada els formats tecnològics van guanyant terreny als formats tradicionals. 
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Pren la paraula la Sra. Jenny Xufré, ens explica que des de l'oficina de turisme han 
organitzat una Gimcana de Nadal, consisteix a amagar la mascota del Xalarí pels aparadors 
dels establiments comercials, han contactat amb les associacions d'empresaris per poder 
aconseguir establiments participants, de moment tenen 40 establiments. Es tracta que la 
mainada trobi el peluix del Xalarí que s'ha escapat i que s'amaga pels aparadors de les 
botigues de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró en ambient nadalenc. Qui aconsegueixi trobar tots 
els peluixos a través del planell que s'ha editat i empleni el full tindrà un premi que 
consisteix en marxandatge del municipi. 
Es farà una campanya publicitària de la Gimcana per xarxes i ràdio i les botigues 
participants tindran una cartolina per participar, l'activitat durarà des de l'1 de desembre 
fins passat reis. 
 
Pren la paraula el Sr. Carlus Gay que ens explica com funcionarà la campanya publicitària 
de Nadal, la publicitat es dividirà en diferents eixos, un eix és la campanya genèrica i 
d'aquesta pengen les diferents sobreempenyes com pot ser la Gimcana, el Gran sorteig de 
Nadal, el Mar dels Nens... 
Una altra acció que es portarà a terme malgrat les restriccions, ja veurem com acaba és la 
retransmissió en directa des de Platja d'Aro, el dia 4 de desembre del programa de ràdio 
Vostè Primer, de RAC1 amb en Marc... que es farà des de la Sala d'Actes, la intenció és que 
es faci en directa i amb un aforament màxim de 30 persones, però quan arribi el moment 
sabrem si podrem tenir públic o no, en el cas que hi hagués un confinament més sever el 
programa no es pogués fer en directa des de Platja d'Aro, es faria des de Barcelona, però 
amb totes les al·lusions com si es fes des de Platja d'Aro. 
Una altra novetat és que s'han contractat el lloguer de 10 tanques publicitaries de 
carretera, fins aquests moments el lloguer d'una tanca publicitaria, era molt cara perquè el 
temps de lloguer era molt llarg, ara amb el temps de lloguer s'ha rebaixat i es pot llogar un 
espai per poc temps i surt més econòmic, les tanques estan ubicades a Olot, Girona., 
Llagostera, Tordera, Figueres... s'han buscat aquests llocs que són públic visitant del nostre 
municipi. 
També s'ha apostat per patrocinar el Temps al programa Comarques a TV3, encara que es 
digui Comarques es veu a tot Catalunya, es fa abans del TN migdia, també dins de la 
proposta de publicitat a TV3 també patrocinarem el concurs Atrapam Si Pots Junior, que 
serà un programa especial que es farà per Nadal amb nois i noies de 1er d'ESO. 
Un altre punt de promoció serà, com ja es va proposar a la passada reunió del Consell Local 
la col·laboració amb l'equip esportiu fel Girona, tant amb el Bàsquet Uni Girona i el Girona i 
l'equip de Futbol del Girona, amb tanques publicitaries als diferents llocs, Estadi, Cistelles, 
vidres.... Els partits es retransmeteren per diferents plataformes esportives en directa. En 
l'àmbit del comerç el bàsquet proposa comerços amics, demanen pels seus associats que 
puguin tenir accés a algun descompte a canvi de la promoció de l'establiment a la seva 
plataforma. 
 
Un cop feta aquesta explicació ens passa el que serà l'anunci publicitari que s'emetrà per 
les diferents xarxes i televisió de la campanya genèrica de Nadal, primer passa l'anunci de 
20 seg. i explica que també hi ha diferents adaptacions per xarxes que són més curts, s'ha 
posat veu a l'anunci per a les emissores de ràdio. 
El Sr. Joan Giraut és el primer a prendre la paraula, opina que és mot bo el plantejament de 
la proposta de TV3 i planteja la possibilitat que les càpsules d'espots de curta durada es 
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posin després d'un parell d'anuncis següents al de Platja d'Aro, és a dir el llarg, després 
vindrien un o dos anuncis diferents, i tot seguit el curt de platja d'Aro, d'aquesta manera 
remarques l'anunci. 
Torn de paraula de la Sra. Carme Serrat li agrada molt l'anunci, però creu que falta 
referència a Castell d'Aro i S'Agaró, podria haver-hi un lloc a l'anunci on sortissin els noms 
dels tres municipis. 
 
El Sr. Manel Canadell està d'acord amb el comentari de la Sra. Serrat. 
La Sra. Gemma Guisado, li agrada molt l'anunci opina que està molt encertat, pregunta si 
s'ha tingut en compte la plataforma de Tik Tok, pel que veu està molt de moda entre el 
jovent. 
El Sr. Maurici Jiménez li respon que aquesta aplicació encara no admet campanyes 
publicitàries, i tenen un públic participant molt jove que potser no és consumidor del 
nostre municipi. 
La Sra. Guisado apunta que es referia amb el tema de la Gimcana. 
La Sra. Xufré li comenta que no en principi han tingut en compte les aplicacions més 
consolidades. Ens comenta que volien fer un arbre de Nadal amb ampolles de plàstic 
perquè anés de la mà de la sostenibilitat en conjunt amb el cotxe, però es necessitaven 
moltes ampolles i no han estat a temps de recopilar-les així i tot n'ha fet un de petit a 
l'oficina de turisme. 
 
Una altra activitat que ens parla la Sra. Xufré és un espectacle de llums en l'àmbit de poble, 
es portarà a terme el cap de setmana del 19 i 20 de desembre, s'estan buscant espais per 
poder fer les projeccions, una paret serà la de l'Av. Cavall Bernat a on hi ha la botiga Celios, 
una estructura que es muntarà a l'Av. S'Agaró amb el Cl. Miramar i l'altre una inserció 
puntual dins de les Galeries Sant Lluis. 
 
Com ja s'ha comentat en algun moment s'ha anul·lat el Pessebre Vivent, però l'associació 
del Pessebre està mirant de fer alguna cosa, com recopilació de cartelleres o fotografies de 
records o exposar algun quadres de l'anunciació amb figures i llums a la Pl. Lluís Companys. 
El Mar dels Nens el transformaran amb actuacions diàries, cada tarda es mirarà de fer un 
petit espectacle d'una horeta. 
 
La Cavalcada de Reis, s'està treballant en un format que diferent, es faran petits itineraris o 
circuits d'uns 20 min de durada fins que s'arribi a donar la carta els reis, es faran en els 
Pavellons de Castell d'Aro i Platja d'Aro i serà sota reserva horària. Els Reis aquest any no 
visitaran les residències de la tercera edat, però hi haurà l'opció de deixar-los un vestit de 
Reis per si el personal de les residències es vol vestir de Rei, donar l'obsequi de cada any als 
avis i fer una mica de festa. Tampoc hi haurà l'opció de què els Reis visitin els nens que 
estan malalts s'està estudiant la proposta de fer videoconferències. 
 
La Fira de Playmobil prevista pel cap de setmana del pont s’ha traslladat al cap de setmana 
després de reis. 
 
El Sr. Canadell ens informa que des de l'Adem també han hagut de modificar les dates del 
Nadal Shopping, ara de moment tenen 20 parades confirmades per la setmana de Nadal. 
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La Sra. Xufré els hi pregunta sota quins paraigües han vestit la fira perquè actualment estan 
prohibides les fires i congressos, el Sr. Jiménez comenta que es planteja com un Mercat de 
Nadal i no com una Fira. Des de l'Associació aprofiten per demanar una reunió amb 
l'alcalde, policia i promoció econòmica per poder coordinar el Mercat. 
El Sr. Canadell comenta que estan estudiant de fer una campanya de sinergies entre els 
diferents sectors i associacions, el Sr. Jiménez li comenta que l'Aplicació d'Aro Impulsa és la 
plataforma ideal per fe aquest tipus de campanyes. 
El Sr. Jiménez proposa que en els moments que ens trobem de confinament municipal es 
podria fer una campanya dirigida als veïns on es digui que els comerços estan per la gent 
del poble, caps de setmana de compres per la gent del municipi, fer una campanya d'àmbit 
local. 
 
Pren la paraula la Sra. Dolors Guirado, comenta que la publicitat està molt encertada i que 
li agrada molt.  
Un altre tema que la preocupa és que els operaris que han instal·lat les llums de Nadal 
s'han deixat espais sense posar les llums. Explica que des de l'Associació decoraran les 
Galeries aprofitant el material de l'any passat per fer-les més atractives, tenen la proposta 
de fer un arbre dels desitjos lligat amb el Pare Noel i les llums. 
Se li respon que s'ha fet un reforç de llum de Nadal a les Galeries i també al Cl. Doctor 
Fleming. 
La Sra. Guirado els hi respon que només han fet el reforç en una de les entrades i que n'hi 
ha 3 més. 
 
Parlant de les llums es comenta que l'encesa de llums de Nadal com a tal no n'hi haurà, 
però es gravarà un missatge per passar pel fil musical indicant quan s'encendran les llums. 
 
La Sra. Guisado proposa de fer una obra de teatre tipus Pastorets a Castell d'Aro que és on 
es fa el Pessebre Vivent, considera que és una representació molt tradicional i que s'està 
perdent, recorda que el grup de teatre que hi havia abans en va fer uns i va tenir molt bona 
acollida. 
 
Pren la paraula el Sr. Manel Canadell, agraeix que l'ajuntament hagi recollit la seva 
proposta feta a l'anterior Consell sobre la retirada de les pilones verdes, però no entén per 
què s'han d'esperar al 30 de novembre, se li contesta que és l'acord que hi ha amb 
l'empresa de la concessió de la zona blava. 
El Sr. Canadell explica que estan treballant amb els municipis veïns, Sant Feliu, Calonge i 
Palamós per intercanviar experiències i promocionar aquests municipis sota la marca 
Village Costa Brava, en aquest moment estan dotant de contingut la proposta per preparar 
un dossier i demanar una subvenció, el dia 2 està previst de fer la presentació de la marca. 
 
El Sr. Giraut li agradaria comentar el tema de les enquestes, és del parer que s'ha de 
treballar molt aquest tema, convocant per separat els diferents veïns i escoltant les seves 
necessitats, si hi ha voluntat d'arreglar els diferents espais, hauria de ser a través de 
contribucions especials, si segueix aquest procés creu que s'hauria de treballar un avanç 
projecte i fer reunions amb els veïns afectats. Les Valoracions de les enquestes són de 
diferents necessitats depenent de les zones, a l'av. S'Agaró està clara una possible 
conversió en zona de vianants a l'Av. Cavall Bernat aquesta conversió és molt més 
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complexa per problemes de mobilitat, des del seu punt de vista a l'Av. Cavall Bernat hi ha 
facilitat per ampliar voreres, però veu complicat la conversió en zona de vianants. 
 
Situats en aquest punt de partida hi ha reunió política per començar a parlar i treballar el 
pla funcional amb la mirada a llarg termini, començant per fer un concurs d'idees per tenir 
propostes de com podria ser una Av de vianants del segle 21 i tenim tot aquest any vinent 
per decidir el que es vol. 
Segons el calendari previst el setembre del 2021 començaran les obres de sanejament de 
pluvials a l'av. S'Agaró que tindran una durada de divuit mesos, comença el setembre del 
2021 i acaba el novembre del 2022, durant aquest temps hi ha temps de sobre per saber 
quina avinguda ens convé o es vol. 
Comenta que l'Av. Doctor. Fleming s'han fet contribucions especials al 50% i tenint en 
compte la quantitat de veïns i negocis no surten unes quotes molt elevades, al Passeig 
Marítim no hi haurà contribucions especials, i ja es veurà en aquesta zona com es gestiona, 
òbviament hi haurà un guany en pacificació, però també s'entén com artèria principal. 
 
El Sr. Canadell creu que a les enquestes s'hauria de preguntar amb la mirada de tres punts 
de vista, visitant, afectats favorables i afectats no favorables, pel visitant és perfecta, però 
s'ha de tenir en compte que crea controvèrsia per un motiu econòmic. Seria convenient 
tractar tota la zona centre del municipi, hi ha tres entrades que es podrien tancar fent tota 
una illa. 
Comenten que un bon punt intermedi seria fer un circuit d'un sol carril que puntualment es 
pogués tancar. S'ha de treballar molt per tenir una bona previsió de futur una visió de cara 
al 2030 o així no pensar a curt termini. 
La proposta que s'ha fet aquest estiu no ha estat adequada en tema d'amabilització, el 
municipi és atractiu per la seva oferta comercial. 
 
El Sr. Jiménez comenta que el tancament d'aquest estiu ha vingut condicionat pel tema de 
la pandèmia, tot i això ha servit per veure com seria una avinguda convertida amb zona de 
vianants. 
 
La Sra. Guisado és del parer que no a tots els negocis de l'Av. S'Agaró s'han vist beneficiats 
pel tancament a priori hi ha hagut negocis que no s'han beneficiat, però creu que a la llarga 
serà positiu. 
 
El Sr. Jiménez comenta que la conversió del Cl. Doctor. Fleming serà molt positiu per tota 
aquesta zona de galeries. 
 
La Sra. Marina Mestres posa d'exemple Andorra que han fet un dels carrers més comercials 
per a vianants. 
 
3.- Assumptes sobrevinguts 
El Sr. Jiménez explica que es tindrà una ordenança per establiments de bars, discoteques i 
activitat recreatives, comenta que fins ara no hi havia cap ordenança municipal que regules 
aquests establiments i s'havien de regir per la normativa de la Generalitat la qual no els hi 
donava poder per posar sancions quan no complien amb la normativa, s'havia de posar 
denúncia i esperar que la Generalitat la fes efectiva, amb la nova ordenança tindrem una 
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nova normativa pròpia que es podrà gestionar des del mateix ajuntament sense necessitat 
de posar una denúncia i esperar a la Generalitat a què faci els tràmits pertinents 
 
4.-Torn obert de paraules. 
Sense més preguntes i comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 
11:30 h 
 
 
 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
 
 
 
 
Platja d’Aro, 24 de novembre de 2020. 
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