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ACTA REUNIÓ
 

Dia: Dijous 26 de gener de 2017

Hora: 10.00 h 

Sala d’Actes Ajuntament 

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

 Sra. Imm

 Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica

Assistents associacions i representants sectorials:

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS

Sr. Josep Mª Tura 

Sra. Mª Carmen Úbeda 

Sr. Salvador Giraut 

 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 

Sr. Lluis Moliné 

 

ASSOCIACIÓ PASSEIG MARÍTIM

Sra. Carme Cobo 

 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS 

Imma Masó 

 

CÀMPING VALLDARO 

Sra. Marina Mestres  

 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Rafel Arau 
 

CLUB GOLF D’ARO 

Sra. Rocío Aranda 

 

CLUB TENNIS D’ARO 

Sr. Àlex Manzano 
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REUNIÓ ASSOCIACIONS EMPRESARIALS

de 2017 

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica

Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme i Cultura

Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica

Assistents associacions i representants sectorials: 

D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 

ASSOCIACIÓ PASSEIG MARÍTIM 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS S’AGARÓ-ST.POL ES MOU 
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EMPRESARIALS 

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 

i Cultura 

Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 
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PARC D’ARO 

Sra. Gemma Gou 

 

ALTRES EMPRESARIS 

Sra. Montse Closas · Hotel NM Suites

Sr.  Vito García · Apartaments Kosidlo

Sra. Carme Serrat · Llibreria S’Agaró

 

REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS

Pedro Torres·  ICV 

Peter Kosidlo · PP 

Estel Rodríguez · ERC  

 

El Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert

primer punt de la convocatòria.

 

1. VALORACIÓ CAMPANYA DE NADAL

El Sr. Jiménez comenta que ha sigut 

l’efecte crida del cotxe ha estat

participació. Explica que actualment s’està finalitzant alguns tràmits del cotxe per poder fer 

el lliurament que s’estima que es podrà lliurar en uns 10 dies. També comenta

retencions que s’hi ha aplicat, que ha estat al voltant d

guanyadora. Després de comentar aquests aspectes conviden als assistents 

campanya.  

Pren el torn de la paraula el Sr. Moliné tot 

duplicitat de publicitat en la falca a la ràdio al que el Sr. Tura 

de seguida. Continua el Sr. Moliné die

valoració tot i que considera que els regals s’haurien de repartir més i no recaure 

sol premi. 
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Sra. Montse Closas · Hotel NM Suites 

Vito García · Apartaments Kosidlo 

Sra. Carme Serrat · Llibreria S’Agaró 

REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS 

INICI DE LA REUNIÓ 

Sra. Gelabert donen la benvinguda als assistents i comença la reunió pe

convocatòria. 

VALORACIÓ CAMPANYA DE NADAL 

El Sr. Jiménez comenta que ha sigut el primer any que ha arrencat aquesta proposta i 

otxe ha estat important donat que hi ha hagut unes 20.000 butll

participació. Explica que actualment s’està finalitzant alguns tràmits del cotxe per poder fer 

stima que es podrà lliurar en uns 10 dies. També comenta

retencions que s’hi ha aplicat, que ha estat al voltant d’uns 2.600 Euros

Després de comentar aquests aspectes conviden als assistents 

n de la paraula el Sr. Moliné tot comentant que a inicis de campanya hi havia una 

duplicitat de publicitat en la falca a la ràdio al que el Sr. Tura li respon que això es va corregir 

l Sr. Moliné dient que la campanya ha estat un èxit i en fa una bona 

valoració tot i que considera que els regals s’haurien de repartir més i no recaure 
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i comença la reunió pel 

el primer any que ha arrencat aquesta proposta i 

unes 20.000 butlletes de 

participació. Explica que actualment s’està finalitzant alguns tràmits del cotxe per poder fer 

stima que es podrà lliurar en uns 10 dies. També comenta el sistema de 

’uns 2.600 Euros que ha pagat la 

Després de comentar aquests aspectes conviden als assistents a valorar la 

que a inicis de campanya hi havia una 

respon que això es va corregir 

un èxit i en fa una bona 

valoració tot i que considera que els regals s’haurien de repartir més i no recaure tots en un 
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El Sr. Jiménez respon que són 

més impacte un regal d’aquestes característiques que no 

Afegeix que aquest any es volia fer una campanya d’impacte

tenir repercussió. La Sra. Gelabert 

la campanya i fer-ne la difusió es podrà

La Sra. Gou demana la paraula i comenta

l’atenció i potser es podria plantejar fer dos 

El Sr. Arau manifesta la seva opinió tot dient que

persones a buscar els obsequis

Es continua amb la valoració per part del

la campanya tot citant que e

l’Associació d’empresaris de Castell

El Sr. Torres demana la paraula per expressar

acció molt positiva tot i que els primers dies faltaven talonaris i va anar una mica malament 

per alguns participants i per a diverses 

que s’hauria de prestar espe

S’Agaró i fer més mencions a aquests nuclis tot proposant alguna petita acció

fer un regal o una petita aportació que els faci més visibles.

La Sra. Gelabert resumeix la valorac

tingut una bona acollida perquè per ser la primera edició ha tingut la participac

empreses del municipi.  

Per la seva banda, el Sr. Jiménez 

de sortida i passa a esmentar 

s’utilitzaran aquestes dades. 

aquestes dades i després se’n podrà treure informació

gent, les edats, etc. Serà una informació útil de cares 

posteriors. 
 

El Sr. Tura proposa que es podria plantejar 

proper any per tal d’evitar alguna picaresca
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El Sr. Jiménez respon que són diverses valoracions però que si que a efectes de crida té molt

més impacte un regal d’aquestes característiques que no pas, molts regals petits repartits

que aquest any es volia fer una campanya d’impacte i que realment s’ha aconseguit 

. La Sra. Gelabert apunta també que potser l’any vinent 

ne la difusió es podrà plantejar de forma diferent perquè quedi més clar.

La Sra. Gou demana la paraula i comenta que els regals dins del cotxe llueix

s podria plantejar fer dos premis, un de regals i l’altra amb

manifesta la seva opinió tot dient que es podrien fer 108 regals i fe

persones a buscar els obsequis a l’establiment i centrar-los en la temporada d’hivern.

ció per part del Sr. Jiménez, que  passa a explicar 

que es va treballar conjuntament amb l’àrea de turisme així com amb 

l’Associació d’empresaris de Castell-Platja d’Aro. 

El Sr. Torres demana la paraula per expressar la seva valoració. Comenta que ha estat una 

acció molt positiva tot i que els primers dies faltaven talonaris i va anar una mica malament 

per a diverses empreses adherides a la campanya. Afegeix també 

que s’hauria de prestar especial atenció als tres nuclis de població com són Castell d’Aro i 

r més mencions a aquests nuclis tot proposant alguna petita acció

fer un regal o una petita aportació que els faci més visibles. 

La Sra. Gelabert resumeix la valoració tot dient que en general la campanya de Nadal ha 

tingut una bona acollida perquè per ser la primera edició ha tingut la participac

eva banda, el Sr. Jiménez finalitza tot dient que la gran participació ha estat e

passa a esmentar el sistema de recollida de dades dels part

dades. Explica que hi ha una persona encarregada d’entrar totes 

e’n podrà treure informació concreta com la

una informació útil de cares a poder organitzar altres accions 

Tura proposa que es podria plantejar una manera de participar diferent 

proper any per tal d’evitar alguna picaresca que s’ha produït aquest any, per exemple,
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a efectes de crida té molt 

regals petits repartits. 

i que realment s’ha aconseguit 

ny vinent la forma d’explicar 

de forma diferent perquè quedi més clar. 

que els regals dins del cotxe llueixen i criden molt 

i l’altra amb serveis a part. 

es podrien fer 108 regals i fer venir les 

los en la temporada d’hivern. 

a explicar el pressupost de 

l’àrea de turisme així com amb 

la seva valoració. Comenta que ha estat una 

acció molt positiva tot i que els primers dies faltaven talonaris i va anar una mica malament 

empreses adherides a la campanya. Afegeix també 

com són Castell d’Aro i 

r més mencions a aquests nuclis tot proposant alguna petita acció, per exemple, 

ió tot dient que en general la campanya de Nadal ha 

tingut una bona acollida perquè per ser la primera edició ha tingut la participació de 108 

que la gran participació ha estat el punt 

el sistema de recollida de dades dels participants i com 

Explica que hi ha una persona encarregada d’entrar totes 

la procedència de la 

a poder organitzar altres accions 

una manera de participar diferent de cares al 

que s’ha produït aquest any, per exemple, fer 
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pagar un petit preu simbòlic a les empreses per tenir els talonaris però tant la Sra. Gelabert 

com el Sr. Jiménez li responen que la picaresca en una o altra forma sempre hi seran i que 

costa molt de controlar. 

La Sra. Rodríguez demana el torn de la paraula per fer propostes de cares a la nova edició

la campanya de Nadal. Proposa en primer lloc

participar també menors de

que no es posi l’edat de qui participa perquè hi ha gent que no 

que es podria pujar el preu mínim del tiquet perquè els 20 euros era massa baix.

El Sr. Jiménez li respon que hem 

o no; pel tema de l’edat dels participants, 

regal que es fa i en darrer lloc en relació a les edats a les butlletes que p

un interval d’edats perquè la gent no se senti incòmoda en contestar.

 

 

2. PRESSUPOSTOS DE LES ÀREES

ECONÒMICA I COMUNICACIÓ

Comenta el Sr. Jiménez que s’han repartit els pressupostos apro

les Àrees de Turisme, Dinamització Cultural, Promoció Econòmica i C

mirin per si es vol comentar alguna cosa de cares a la propera reunió. 

La Sra. Gelabert esmenta que del pressupost de turisme referent a la taxa turísti

com a concepte “ Campanyes de promoció internacional” per tal de fer alguna acció de pes 

tal i com s’ha anat comentant en anteriors reunions.

Recorda els imports de la taxa turística d’anys anteriors com són 107.929 en l’any 2013 i 

posteriorment 135.382, 144.217 i 

tenir la quantitat exacte, però es presumeix que serà superior al 

en la tendència des dels seus inicis.

Explica també que arran del viatge de prospec

l’Associació d’empresaris es van poder establir alguns vincles amb Acció 10 amb seu a Paris 

per tal de conèixer quines accions poden ser les més interessants pel mercat francès.
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pagar un petit preu simbòlic a les empreses per tenir els talonaris però tant la Sra. Gelabert 

com el Sr. Jiménez li responen que la picaresca en una o altra forma sempre hi seran i que 

La Sra. Rodríguez demana el torn de la paraula per fer propostes de cares a la nova edició

la campanya de Nadal. Proposa en primer lloc, baixar l’edat de participació perquè 

participar també menors de 18 anys que també solen comprar, en segon lloc, a les butlletes 

l’edat de qui participa perquè hi ha gent que no li agrada, i en tercer lloc, creu 

es podria pujar el preu mínim del tiquet perquè els 20 euros era massa baix.

spon que hem de valorar el tema de l’import del preu mínim

l tema de l’edat dels participants, que caldrà fer les consultes pertinents pel tipus de 

en darrer lloc en relació a les edats a les butlletes que p

un interval d’edats perquè la gent no se senti incòmoda en contestar. 

PRESSUPOSTOS DE LES ÀREES DE TURISME, DINAMITZACIÓ CULTURAL, PROMOCIÓ 

ECONÒMICA I COMUNICACIÓ 

Comenta el Sr. Jiménez que s’han repartit els pressupostos aprovats el mes de

les Àrees de Turisme, Dinamització Cultural, Promoció Econòmica i Comunicació

comentar alguna cosa de cares a la propera reunió.  

La Sra. Gelabert esmenta que del pressupost de turisme referent a la taxa turísti

ampanyes de promoció internacional” per tal de fer alguna acció de pes 

tal i com s’ha anat comentant en anteriors reunions. 

Recorda els imports de la taxa turística d’anys anteriors com són 107.929 en l’any 2013 i 

144.217 i comenta que pel 2016 encara falta el darrer trimestre per 

però es presumeix que serà superior al 2015 tal i c

en la tendència des dels seus inicis. 

del viatge de prospecció comercial a Paris que es va fer amb 

l’Associació d’empresaris es van poder establir alguns vincles amb Acció 10 amb seu a Paris 

quines accions poden ser les més interessants pel mercat francès.
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pagar un petit preu simbòlic a les empreses per tenir els talonaris però tant la Sra. Gelabert 

com el Sr. Jiménez li responen que la picaresca en una o altra forma sempre hi seran i que 

La Sra. Rodríguez demana el torn de la paraula per fer propostes de cares a la nova edició de 

, baixar l’edat de participació perquè puguin 

que també solen comprar, en segon lloc, a les butlletes 

li agrada, i en tercer lloc, creu 

es podria pujar el preu mínim del tiquet perquè els 20 euros era massa baix. 

eu mínim si cal pujar-lo 

caldrà fer les consultes pertinents pel tipus de 

en darrer lloc en relació a les edats a les butlletes que potser es podria fer 

DE TURISME, DINAMITZACIÓ CULTURAL, PROMOCIÓ 

vats el mes de desembre de 

omunicació, que s’ho 

La Sra. Gelabert esmenta que del pressupost de turisme referent a la taxa turística s’ha posat 

ampanyes de promoció internacional” per tal de fer alguna acció de pes 

Recorda els imports de la taxa turística d’anys anteriors com són 107.929 en l’any 2013 i 

falta el darrer trimestre per 

tal i com es va veient 

ció comercial a Paris que es va fer amb 

l’Associació d’empresaris es van poder establir alguns vincles amb Acció 10 amb seu a Paris 

quines accions poden ser les més interessants pel mercat francès. 
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El Sr. Moliné demana el torn de la

li una persona especialitzada en el mercat francès i ens pot passar el contacte per si també 

volem estudiar altres possibilitats.

vacances francès per fer les campanyes oportunes en consonància al seu calendari

La Sra. Gelabert contesta que ja ho estant mirant i 

una campanya de mitjans realment útil i per tant, feta amb mitjans del mateix 

La Sra. Rodríguez diu que és

sondeig de qui hi està interessat perquè

interessar altres mercats. 

La Sra. Gelabert contesta que es vol potenciar el mercat 

turística però que els altres mercats no es deixen de treballar i es van fent accions com per 

exemple a Dinamarca, País Basc entre d’altres i 

l’interès i el cost de l’acció. 

El Sr. Jiménez fa esment que el mercat anglès potser també cal tenir

reactivat en algunes destinacions 

Finalment, el Sr. Jiménez comenta que vol parlar d’un

darrer punt. Explica que en relació a la campanya de Nadal des de fa varis anys es porta a

terme des de l’ajuntament, l’

establiments que decoren els arbres o les terrasses de les g

però que l’ajuntament és qui assumia el cost

euros i que l’ajuntament ja 

municipi i que justament aquest proper any 

d’Aro ampliant així la xarxa de llums noves

despenjar llums de Nadal d’aquests establiments s’eliminarà.

La Sra. Closas apunta que les zones que no tenen llums 

segones línies on no hi ha il·luminació de Nadal potser

exemple, llums d’altres anys per aprofitar

La Sra. Cobo també demana la paraula per comenta

bústia reial que potser es podria posar un patge reial algunes hores perquè els nens portin la 
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El Sr. Moliné demana el torn de la paraula per comentar que a la fira de Fitur, van presentar

li una persona especialitzada en el mercat francès i ens pot passar el contacte per si també 

volem estudiar altres possibilitats. Apunta alhora que seria interessant saber el calendari de 

francès per fer les campanyes oportunes en consonància al seu calendari

contesta que ja ho estant mirant i continua recalcant que 

una campanya de mitjans realment útil i per tant, feta amb mitjans del mateix 

diu que és interessant el mercat francès però també estaria bé fer un 

sondeig de qui hi està interessat perquè potser hi ha altres empreses que 

La Sra. Gelabert contesta que es vol potenciar el mercat francès amb el pressupost de la taxa 

turística però que els altres mercats no es deixen de treballar i es van fent accions com per 

exemple a Dinamarca, País Basc entre d’altres i que alhora abans de fer una acció es valora 

 

que el mercat anglès potser també cal tenir-lo present ja que s’han 

reactivat en algunes destinacions gràcies a les noves companyies aèries. 

nalment, el Sr. Jiménez comenta que vol parlar d’un tema sobrevingut

Explica que en relació a la campanya de Nadal des de fa varis anys es porta a

terme des de l’ajuntament, l’acció de penjar i despenjar les llums de Nadal 

els arbres o les terrasses de les galeries amb els seus propis llums, 

però que l’ajuntament és qui assumia el cost. Explica que aquesta acció 

ja fa una inversió molt alta d’il·luminació de Nadal per tot el 

municipi i que justament aquest proper any es canviaran els llums de l’Avinguda de Castell 

la xarxa de llums noves. Per tant, aquesta partida destinada a penjar i 

despenjar llums de Nadal d’aquests establiments s’eliminarà. 

La Sra. Closas apunta que les zones que no tenen llums de Nadal per estar situats més en 

segones línies on no hi ha il·luminació de Nadal potser es podria mirar de posar llums, per 

exemple, llums d’altres anys per aprofitar-les i així tenir també llums de Nadal.

La Sra. Cobo també demana la paraula per comentar dos assumptes: primer, respecte a la 

bústia reial que potser es podria posar un patge reial algunes hores perquè els nens portin la 
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paraula per comentar que a la fira de Fitur, van presentar-

li una persona especialitzada en el mercat francès i ens pot passar el contacte per si també 

Apunta alhora que seria interessant saber el calendari de 

francès per fer les campanyes oportunes en consonància al seu calendari. 

recalcant que es vol és realitzar 

una campanya de mitjans realment útil i per tant, feta amb mitjans del mateix país. 

interessant el mercat francès però també estaria bé fer un 

i ha altres empreses que els hi poden 

francès amb el pressupost de la taxa 

turística però que els altres mercats no es deixen de treballar i es van fent accions com per 

que alhora abans de fer una acció es valora 

lo present ja que s’han 

 

tema sobrevingut abans de passar al 

Explica que en relació a la campanya de Nadal des de fa varis anys es porta a 

acció de penjar i despenjar les llums de Nadal de varis 

amb els seus propis llums, 

questa acció costa uns 30.000 

fa una inversió molt alta d’il·luminació de Nadal per tot el 

es canviaran els llums de l’Avinguda de Castell 

aquesta partida destinada a penjar i 

de Nadal per estar situats més en 

es podria mirar de posar llums, per 

les i així tenir també llums de Nadal. 

r dos assumptes: primer, respecte a la 

bústia reial que potser es podria posar un patge reial algunes hores perquè els nens portin la  
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carta de reis directament al patge i en segon lloc, proposa que es plantegi fer focs artificials 

pel dia 31 de desembre com es fan a d’altres ciutats eu

La Sra. Gelabert respon que en

reial davant l’oficina de turisme però 

bé. Per tant, aquest any es va pensar en posar algun element relacionat amb 

que fos més obert el seu accés i que els nen

la carta més com a símbol. Pel que fa al segon tema, els focs artificials e

europees són una tradició com ho són per nosaltres per Sant Joan.

La Sra. Gou sol·licita la paraula i comenta que seria interessant potser

alguna altra cosa per no perdre el tema del lliurament de la carta de forma més p

Cita que potser es podria valorar posar

circula gent durant aquells dies i potser fer

podria adelantar una  mica l’encesa de llums 

Girona o alguns centres comercials

La Sra. Rodríguez explica que a les galeries per Nadal s’organitzen entre els diversos 

establiments oberts per fer algunes accions com decorar el carrer, posar llums, 

catifes vermelles etc i que considera que treure del pressupost de l’ajuntament, la col·locació 

de les llums de Nadal dels establiments que ho sol·licit

El Sr. Jiménez respon que no es tracta de treure un p

es tracta de redirigir aquesta acció que e

municipi. 

En darrer lloc, intervé la Sra. Gelabert per dir que 

activitats que es van organitzant

no es faran: en primer lloc, la fira de l’1 de maig i en segon lloc, la 

La Sra. Cobo demana la paraula per recordar que va enviar un mail referent a l’activitat de 

Sant Jordi, que estaria bé que a

del Passeig va engegar l’any passat amb el drac i els cavallets de dibuix pels nens i nenes.

El Sr. Jiménez conclou que anirem parlant de tot això sobre la marxa i anirem valora

propostes. El Sr. Tura demana si se’ls
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carta de reis directament al patge i en segon lloc, proposa que es plantegi fer focs artificials 

com es fan a d’altres ciutats europees com Londres o Berlin.

Gelabert respon que en relació al primer tema, ja es va posar l’any passat 

davant l’oficina de turisme però no va tenir bona acollida i quedava m

Per tant, aquest any es va pensar en posar algun element relacionat amb 

s més obert el seu accés i que els nens i nenes quan volguessin hi ané

la carta més com a símbol. Pel que fa al segon tema, els focs artificials e

europees són una tradició com ho són per nosaltres per Sant Joan. 

Gou sol·licita la paraula i comenta que seria interessant potser

altra cosa per no perdre el tema del lliurament de la carta de forma més p

Cita que potser es podria valorar posar-lo al Parc d’Aro com a zona més coberta que hi 

circula gent durant aquells dies i potser fer-ho alguns dies concrets. Afeg

adelantar una  mica l’encesa de llums de Nadal com fan a altr

comercials. Creu que potser es va un pèl tard. 

La Sra. Rodríguez explica que a les galeries per Nadal s’organitzen entre els diversos 

establiments oberts per fer algunes accions com decorar el carrer, posar llums, 

catifes vermelles etc i que considera que treure del pressupost de l’ajuntament, la col·locació 

establiments que ho sol·liciten, no és lo més idoni.

El Sr. Jiménez respon que no es tracta de treure un pressupost per no fe

es tracta de redirigir aquesta acció que es feia, i fer alguna altra cosa més general pel 

En darrer lloc, intervé la Sra. Gelabert per dir que s’anirà parlant de les diverses accion

activitats que es van organitzant, però que ara per ara hi ha dues accions 

n primer lloc, la fira de l’1 de maig i en segon lloc, la fiar de l’11 de setembre

La Sra. Cobo demana la paraula per recordar que va enviar un mail referent a l’activitat de 

e estaria bé que aquest any l’ajuntament lideri aquesta diada 

del Passeig va engegar l’any passat amb el drac i els cavallets de dibuix pels nens i nenes.

El Sr. Jiménez conclou que anirem parlant de tot això sobre la marxa i anirem valora

El Sr. Tura demana si se’ls pot passar el pressupost de l’Àrea d’E

Platja d’Aro                                                                                                 

        Tel. 972 81 72 84 ext. 290                                                                

promocioeconomica@platjadaro.com 

carta de reis directament al patge i en segon lloc, proposa que es plantegi fer focs artificials 

ropees com Londres o Berlin. 

l’any passat un patge 

no va tenir bona acollida i quedava més malament que 

Per tant, aquest any es va pensar en posar algun element relacionat amb els reis però 

s i nenes quan volguessin hi anéssin per dipositar 

la carta més com a símbol. Pel que fa al segon tema, els focs artificials en aquestes ciutats 

Gou sol·licita la paraula i comenta que seria interessant potser posar un banc, o 

altra cosa per no perdre el tema del lliurament de la carta de forma més personal. 

lo al Parc d’Aro com a zona més coberta que hi 

Afegeix també que es 

com fan a altres poblacions com 

La Sra. Rodríguez explica que a les galeries per Nadal s’organitzen entre els diversos 

establiments oberts per fer algunes accions com decorar el carrer, posar llums, arbres, 

catifes vermelles etc i que considera que treure del pressupost de l’ajuntament, la col·locació 

no és lo més idoni. 

essupost per no fer res més, sinó que 

s feia, i fer alguna altra cosa més general pel 

parlant de les diverses accions i 

accions que ja sabem que 

de l’11 de setembre.  

La Sra. Cobo demana la paraula per recordar que va enviar un mail referent a l’activitat de 

quest any l’ajuntament lideri aquesta diada que l’Associació 

del Passeig va engegar l’any passat amb el drac i els cavallets de dibuix pels nens i nenes. 

El Sr. Jiménez conclou que anirem parlant de tot això sobre la marxa i anirem valorant les 

pot passar el pressupost de l’Àrea d’Esports. 
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Cap dels assistents fa més comentari

Sr. Roman Girón responsable de l’empresa Ofercat tot dient que si a 

comerciants els hi interess

mensual de la quota per recolzar l’aplicació i aquesta estarà oberta a tots els comerciants del 

municipi, estiguin o no associats a l’Associació d’empresa

 

3.- PROPOSTA OFERCAT 

Aquesta proposta a grans trets 

permet a les empreses que hi estiguin interessades

socials, sobretot el facebook

en tres passes la nostra xarxa social pot esdevenir un punt de venda que nosaltres mateixos 

creem i gestionem segons les nostres necessitats. Comenta que actualment un 70 % de 

persones fan la major part de les seves gestions i les seves compres a través d’un dispositiu 

mòbil i per tant, aquest és un factor que hem 

L’aplicació funciona les 24 hores perquè la persona que passi pel nostre aparador que hi hagi 

penjat el codi QR pugui comprar el nostre article al moment i el comerciant només ha de 

gestionar el lliurament.  

Després de tota l’explicació d’aquesta proposta es queda d’acord que l’empresa Ofercat 

parlarà amb l’Associació d’empresaris de Castell

més precisa i aquests puguin fer

 

I sense més comentaris al respecte quan són les 12.00 es dona per acabada la reunió.

Es comenta que de cares a la propera reunió ja s’esp

Desenvolupament Econòmic.

 

Regidor de Promoció Econòmica

                                                                                           

                        

                              

 

Maurici Jiménez Ruiz                                
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més comentaris als punts anteriors pel que el Sr. Jiménez presenta al 

sponsable de l’empresa Ofercat tot dient que si a 

comerciants els hi interessa aquesta proposta l’ajuntament es farà càrrec de l’import 

mensual de la quota per recolzar l’aplicació i aquesta estarà oberta a tots els comerciants del 

municipi, estiguin o no associats a l’Associació d’empresaris. 

a grans trets gira entorn una pàgina web i una aplicació al 

permet a les empreses que hi estiguin interessades, a convertir ràpidament les seves 

socials, sobretot el facebook, en punts de venda on line. Explica que nomé

s la nostra xarxa social pot esdevenir un punt de venda que nosaltres mateixos 

segons les nostres necessitats. Comenta que actualment un 70 % de 

ajor part de les seves gestions i les seves compres a través d’un dispositiu 

i per tant, aquest és un factor que hem de potenciar i aprofitar. 

L’aplicació funciona les 24 hores perquè la persona que passi pel nostre aparador que hi hagi 

i QR pugui comprar el nostre article al moment i el comerciant només ha de 

Després de tota l’explicació d’aquesta proposta es queda d’acord que l’empresa Ofercat 

parlarà amb l’Associació d’empresaris de Castell-Platja d’Aro per tornar a fer la presentació 

més precisa i aquests puguin fer-ne la valoració de si els comerciants els hi pot ser útil.

I sense més comentaris al respecte quan són les 12.00 es dona per acabada la reunió.

Es comenta que de cares a la propera reunió ja s’espera que sigui com a Consell Local de 

pament Econòmic. 

Regidor de Promoció Econòmica,              Regidora de Turisme                          Secretària
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Sr. Jiménez presenta al 

sponsable de l’empresa Ofercat tot dient que si a la gran part de 

juntament es farà càrrec de l’import 

mensual de la quota per recolzar l’aplicació i aquesta estarà oberta a tots els comerciants del 

gira entorn una pàgina web i una aplicació al mòbil que 

, a convertir ràpidament les seves xarxes 

Explica que només en tres minuts i 

s la nostra xarxa social pot esdevenir un punt de venda que nosaltres mateixos 

segons les nostres necessitats. Comenta que actualment un 70 % de 

ajor part de les seves gestions i les seves compres a través d’un dispositiu 

L’aplicació funciona les 24 hores perquè la persona que passi pel nostre aparador que hi hagi 

i QR pugui comprar el nostre article al moment i el comerciant només ha de 

Després de tota l’explicació d’aquesta proposta es queda d’acord que l’empresa Ofercat 

rnar a fer la presentació 

ne la valoració de si els comerciants els hi pot ser útil. 

I sense més comentaris al respecte quan són les 12.00 es dona per acabada la reunió. 

com a Consell Local de 

,              Regidora de Turisme                          Secretària                                                             

Montse Güell Bergé 


