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 >> ORDRE DEL DIA 

1.Presentació de la reunió. 

2. Exposició per part dels regidors Maurici Jiménez i Josep Maria Solé 

3. Presentació proposta gestió pública amb corresponsabilitat del sector privat 

- Torn per a resoldre dubtes 

- valoració del grau d’acceptació de la proposta 

4.- Presentació plantejament inicial prestació de serveis públics de neteja i 

il·luminació 

-Torn per resoldre dubtes 

-Valoració del grau d’acceptació de la proposta 

5. Presentació plantejament inicial pel paviment 

- Torn per a resoldre dubtes 

- valoració del grau d’acceptació de la proposta 

6. Debat: 

- Debat quin model volem que siguin les galeries? 

- Recollida d’aportacions 

- Quin model és el que té més acceptació? 

7.- Propers temes a definir 
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PLA DE COMERÇ DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÒ 
2018-2022 

Pla Enfortiment comercial de Platja d’Aro i les 
Galeries Comercials 

Pla enfortiment de les Galeries Comercials  

ESPAI COMERCIAL I URBÀ 

• Milllora de l’oferta 
comercial 

• Amabilització i ordenació 
de l’espai comercial urbà 

COOPERACIÓ I CONSENS 

• Impuls d’un model de 
consens 

• Sinergies comerç, turisme 
i cultura  

COMPETITIVITAT 

• Promoció comercial  

• Competitivitat, innovació 
i foment digital 
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P.2.1: Programa integració i interconexió dels diferents 
espais comercials del municipi.  

• Actuació 12. Actuació Avinguda Fleming 

• Actuació 13. Creació d'espais amb prioritat per a vianants 

P.2.2. Programa d'ordenació dels espais familiars i 
accessibilitat 

• Artuació 14. Foment de la Gestió pública 

• Actuació 15. Revisió i reforç de la reglamentació i ordenació dels espais 
comercials. Reunions amb les galeries 

• Actuació 1. Impuls línia de subvencions. pressupost 2018 

P2.3. Programa de senyalització comercial 

• Actuació 20.  Incorporació de senyalètica direccional d'aproximació a 
l'espai comercial 

•  Actuació 21 Col.locació de senyalètica d'identificació i direccional 
d'aproximació a les diverses galeries 

P 1.3 Programa de singularització de l'oferta comercial 

P1.2. Programa de suport a l'emprenedoria comercial i al relleu 
generacional 

P 2.2. Programa d'ordenació dels espais familiars i accessibilitat  
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Eix comercial 
ILLA            

COMERCIAL 

5 

PAVIMENT 
ROTULACIONS 

TENDALLS 
APARADORS.... 

 
FINS ON 
VOLEM 

ARRIBAR? 
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Com veieu els explotadors i 

propietaris les galeries 

NEPTUNO 

i  
com les veuen els compradors 
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 - Nombre d’establiments: 61 ( 3 tancats)               
  - Nombre d’enquestes :42 establiments 
  - Realització: agost - desembre  2016.   

          
-  Regular la diversitat d’horari comercial 
-  Manteniment de tots els locals 
-  Manteniment zones comunes: 
   Neteja, pintura, rètols, il·luminació, decoració 
   elements mobiliari ( papereres, bancs...) 
   paviment, tendals, balcons 
-  Senyalística i alliberar entrades 
-  Regular ús dels espais exteriors                               
-  Interessant crear una associació o referent 
-  Dinamització, publicitat, etc. 
                                                                         
 
- Homogeneïtzació de l’oferta comercial.                 
    
 
 
 
 
 
 
 

El comerç vist pels agents 

Aspectes a millorar  

GALERIES NEPTUNO 
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Aspectes positius 

A les galeries Neptuno, a continuació es ressalten els següents aspectes:  

•Tendalls, decoració i imatge dels balcons 
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Imatge de les botigues 
Imatge dels carrers 

interiors 
Facilitat d’accés a peu 

Presència de botigues poc modernes 

Imatge excessivament orientada al turisme 

Excés d’oferta d’equipament de la persona 

Existència d’alguns paviments degradats 

Difícil circulació en hores punta 

Existència de carrers massa estrets 

Senyalització comercial 

Senyalització comercial insuficient 

Escassa visibilitat de la senyalització existent 

Manca de tòtems i mapes informatius sobre 

el conjunt de l’oferta existent 

Neteja 

Presència d’orins de gossos 

Presència de residus a la via pública 

Neteja insuficient durant els caps de setmana 

i el període d’estiu 

Urbanisme poc adaptat a persones amb 

mobilitat reduïda 

Escassa visibilitat d’alguns accessos 

El comerç vist pels consumidors 



Pla d’enfortiment de les galeries comercials 

IDEA CLAU: 

 

FER UNA GESTIÓ PÚBLICA AMB LA 
CORRESPONSABILITAT DEL SECTOR 

PRIVAT 
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EINES DE QUE DISPOSEM:  
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Set/nov 2017 Nov/des 2017 

PLA DE MILLORA URBANA DE LES GALERIES NEPTUNO  

ORDENANÇA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ESPECÍFICA PER                            
LES GALERIES NEPTUNO 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRACTAMENT DE LES FAÇANES  

PROJECTE d’URBANITZACIÓ DE LES GALERIES NEPTUNO 

SERVEI DE NETEJA 

PLA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 

REGULACIÓ DE L’HORARI COMERCIAL 
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AJUNTAMENT ELABORA LES PROPOSTES QUE ES PRESENTARAN EN 
 REUNIONS PER A PODER MATITZAR + PROCEDIMENTS 

ADMINISTRATIUS CORRESPONENTS  

Valoracions 
tècniques 

Aportacions 
per a 

desenvolupar 
el contingut de 
les ordenances 

Debat 
model 
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TEMES A DESENVOLUPAR 

1.- Foment de la gestió pública dels espais:  
carrers interiors siguin públics 

Recollir dubtes i veure si hi ha 
acceptació 

2.- Presentació plantejament inicial prestació de 
serveis públics de neteja i il·luminació 

Recollir dubtes i veure si hi ha 
acceptació 

3.- Presentació plantejament inicial sobre el 
paviment:  
Que faciliti el manteniment, durabilitat i neteja. 
100% accessible. 
Buscant la singularitat i que sigui agosarat 

Recollir dubtes, aportacions. 
Veure si hi ha acceptació 
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DEBAT:  

 

QUIN MODEL D’IMATGE VOLEM QUE 
TRANSMETIN LES  

GALERIES NEPTUNO? 
 

 

14 



Pla d’enfortiment de les galeries comercials 

SEGONS EL MODEL D’IMATGE 
ES DEFINEIX:  

APARADORS 

TENDALLS 

OCUPACIÓ 

MOBILIARI 

FAÇANA 
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Model A: 
Una imatge a on es dona  

VALOR AL CONJUNT   
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• Mes visibles, amb 
protagonisme de 
l’aparadorisme 
(Tot el frontal de 
vidre) 

APARADORS 

• Possibilitat 
d’intervenir amb 
un aspecte més 
de conjunt: 
tendalls de costat 
al costat del 
carrer 

TENDALLS 
• Sense ocupació 

exterior 

• Carrers amb 
major 
perspectiva de 
conjunt 

OCUPACIÓ 

•Possibilitat d’ubicar-
hi mobiliari urbà, 
fonamentalment 
bancs i jardineres 

MOBILIARI 
•Color unificat 

•Tendalls amb 
opcions de colors 
dintre una gama 

FAÇANA 
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Model B : 
imatge més heterogènia a on la 

singularitat es un valor  
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• Aparadors 
menys 
visibles, major 
protagonisme 
de la 
mercaderia 
exterior 
APARADORS 

• Actuacions 
més a petita 
escala: cada 
botiga el seu 
tendall, dintre 
uns criteris 

TENDALLS • Amb ocupació 
exterior, 
mantenint un 
màxim 

• Aspecte més 
laberíntic 

OCUPACIÓ 

• Sense opció 
d’ubicar-hi 
mobiliari urbà 

MOBILIARI 
• Actuacions 

més a petita 
escala: 
Diversitat de 
colors 

FAÇANA 
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Moltes Gràcies 
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