
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                                

Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                
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ACTA REUNIÓ CONSELL
CASTELL

 

 

Dia: Dijous 8 de juny de 2017 

Hora: 10.00 h 

Sala d’Actes Ajuntament 

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

                                             Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme

                                             Sra. Montse Güell

                                             Sra. Elena Kosidlo

 

Assistents associacions i representants sectorials:

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL

Sr. Josep Mª Tura 

 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 

Sr. Lluis Moliné 

 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Rafel Arau 

 

CLUB DE GOF D’ARO 

Sra. Rocío Aranda 

 

ALTRES EMPRESARIS 

Sr. Heriberto Limonchi · Assessor d’empreses

Sra. Gemma Guisado· Comerciant 

Sr. Carles Torrent ·Empresa Promotora 

 
 

REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Sr. Peter Kosidlo · PP   
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CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica

Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme 

Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 

Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme 

associacions i representants sectorials: 

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

ssessor d’empreses 

Comerciant  

Empresa Promotora Sierra de Mías 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
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ECONÒMIC DE  

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 
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INICI DE LA REUNIÓ CONSELL LOCAL
 

Comença la sessió a les 10.05 i el 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 4 DE MAIG DE 

El Sr. Jiménez pregunta si hi ha algun comentari en relació a

Sense cap comentari es dona per aprovada. 

 

 

2.- RESPOSTA A LES PREGUNTES FORMULADES A LA SESSIÓ DE 4 DE MAIG.
 

El Sr. Jiménez contesta a la pregunta que havia formulat el 

l’Avda de Fanals. Li comenta que

després de vàries restauracions fins que no es va poder arreglar més. 

Aprofita per comentar que fa uns dies es va aprovar la restauració del drac de Sant Jordi i 

moment es deixarà en el mateix emplaçament

es canvia d’ubicació. 

 

 

3. VALORACIÓ DE LA CAMPANYA XICS GASTRONÒMIC

Comenta el Sr. Jiménez que la valoració de la campanya ha estat molt bona. Fa esment del mercat de 

productors locals que s’ha realitzat durant 

d’activar, segurament pel fet de situar

tampoc es van mostrar descontents.

Pel que fa a la restauració, expl

les valoracions van en dues línies: per una banda els restauradors que la

coincidint en què han ofert el menú saludable infantil als pares, i per l’altra, els restauradors que 

manifesten no haver venut menús però també comenten que no han fet massa difusió entre els seus 

clients. 

Des de l’àrea de Promoció Econòmica es considera que s’ha de fer més incidència perquè els 

restaurants siguin més pro actius

posant per exemple les cartes sobre la taula, 

faci més visible, etc.  S’anirà valorant per a 
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CONSELL LOCAL 

10.05 i el Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert donen la benvinguda als assistents.

APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 4 DE MAIG DE 2017 

i hi ha algun comentari en relació a l’acta del dia 4 de maig

ense cap comentari es dona per aprovada.  

EGUNTES FORMULADES A LA SESSIÓ DE 4 DE MAIG. 

Sr. Jiménez contesta a la pregunta que havia formulat el Sr. Moliné sobre les escultures situades a 

. Li comenta que una d’elles encara hi està col·locada i l’altra

després de vàries restauracions fins que no es va poder arreglar més.  

profita per comentar que fa uns dies es va aprovar la restauració del drac de Sant Jordi i 

mateix emplaçament, tot i que més endavant es valorarà si continua allà o 

3. VALORACIÓ DE LA CAMPANYA XICS GASTRONÒMIC 

que la valoració de la campanya ha estat molt bona. Fa esment del mercat de 

s’ha realitzat durant tres dissabtes i que és el que ha costat 

segurament pel fet de situar-se a la Plaça Major. Tot i això, els productors van anar

descontents.  

explica que s’està acabant de parlar amb els restaurants participants i que 

les valoracions van en dues línies: per una banda els restauradors que la valoren 

coincidint en què han ofert el menú saludable infantil als pares, i per l’altra, els restauradors que 

venut menús però també comenten que no han fet massa difusió entre els seus 

de l’àrea de Promoció Econòmica es considera que s’ha de fer més incidència perquè els 

pro actius oferint i promocionant aquest menú saludable 

cartes sobre la taula, col·locant algun element a la porta d’

faci més visible, etc.  S’anirà valorant per a la propera edició. 
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la benvinguda als assistents. 

del dia 4 de maig.  

les escultures situades a 

l’altra, es va acabar retirant 

profita per comentar que fa uns dies es va aprovar la restauració del drac de Sant Jordi i que de 

t es valorarà si continua allà o 

que la valoració de la campanya ha estat molt bona. Fa esment del mercat de 

ha costat una mica més 

Tot i això, els productors van anar venent i 

ls restaurants participants i que 

valoren molt positivament, 

coincidint en què han ofert el menú saludable infantil als pares, i per l’altra, els restauradors que 

venut menús però també comenten que no han fet massa difusió entre els seus 

de l’àrea de Promoció Econòmica es considera que s’ha de fer més incidència perquè els 

saludable als seus clients,  

col·locant algun element a la porta d’entrada que ho 
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4. ACTIVITATS MES D’AGOST 

Es reparteixen entre els assistents

com el calendari del mes de setembre. Es comenta que s’han introduït 

visites guiades, la Festa Holi Dolly organitzada per l’Associació d’Hoteleria, Restauració i O

la Fira de les Bruixes organitza

activitats es fan el cap de setmana de Sant Joan.

La Sra. Gelabert comenta que hi ha una activitat nova que 

no consta al calendari, perquè 

acció tot coincidint amb la Festa Major de S’Agaró.

El Sr. Jiménez comenta que aquest any hi haurà

mirarà de que es faci cada any i així aconseguir

l’Associació d’Empresaris de Castell

de forma conjunta i que serà una acció q

pendent d’un informe de la policia 

temps possible i alhora determinar bé l’espai.

La Sra. Gelabert apunta que s’ha de mirar també la mida de

idoni al que el Sr. Tura afegeix que si es fa en una espai més ampli es podria posar l’escenar

estand amb cotxes, begudes i alguna altra cosa.

El Sr. Moliné demana la paraula per expressar la seva opinió dient

l’Avinguda de S’Agaró o l’Avinguda

molts vehicles i que això provocaria un col·lapse important al 

El Sr. Tura respon que les empreses del municipi qu

l’avinguda principal i que cal destacar que segurament es sumarà en aquesta acció l’Associació 

d’Hoteleria, Restauració i Oci fent promoció del F

També fa referència que s’ha 

podria recórrer al típic megàfon que s’utilitzava aban

respon que actualment no està permès aquest tipus de difusió.

La Sra. Gelabert continua parlant del calendari d’activitats citant la incorporació de

i el Full Moon citat anteriorment

el dia 11 de setembre arribaran

a terme els dies 12 i 13 de setembre. 
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Es reparteixen entre els assistents els calendaris d’activitats actualitzats pel mes de juliol i agost així 

com el calendari del mes de setembre. Es comenta que s’han introduït algunes activitats com 

visites guiades, la Festa Holi Dolly organitzada per l’Associació d’Hoteleria, Restauració i O

organitzada per S’Agaró Sant Pol Es Mou Associació d’Empresaris. 

etmana de Sant Joan. 

La Sra. Gelabert comenta que hi ha una activitat nova que ha proposat Dipsalut però 

no consta al calendari, perquè se n’està parlant. Segurament es posarà un estand o es farà alguna 

la Festa Major de S’Agaró. 

que aquest any hi haurà la Festa Major de S’Agaró, i que 

faci cada any i així aconseguir tenir una festa major a cada nucli.

mpresaris de Castell-Platja d’Aro durà a terme la festa de Full Moon i la 

de forma conjunta i que serà una acció que s’hi sumarà el sector de restauració i oci nocturn. 

de la policia local per veure si es pot tallar el carrer principal, 

determinar bé l’espai.  

La Sra. Gelabert apunta que s’ha de mirar també la mida de l’escenari i veure quin espai és el més 

el Sr. Tura afegeix que si es fa en una espai més ampli es podria posar l’escenar

i alguna altra cosa.  

Moliné demana la paraula per expressar la seva opinió dient que no li sembla bé que es ta

o l’Avinguda de Castell d’Aro un divendres tarda quan és un

provocaria un col·lapse important al centre.  

es empreses del municipi que participaran a la desfilada volen que es 

l’avinguda principal i que cal destacar que segurament es sumarà en aquesta acció l’Associació 

d’Hoteleria, Restauració i Oci fent promoció del Full Moon anant vestits tots de blanc.

 de fer una bona difusió de l’activitat i la Sra. Guisado

on que s’utilitzava abans per fer publicitat d’alguns actes puntuals. Se li 

spon que actualment no està permès aquest tipus de difusió. 

Gelabert continua parlant del calendari d’activitats citant la incorporació de

anteriorment. Descriu les principals activitats del mes de setembre i 

el dia 11 de setembre arribaran les models per la celebració de la Gala de Miss World

els dies 12 i 13 de setembre.  
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mes de juliol i agost així 

algunes activitats com les 

visites guiades, la Festa Holi Dolly organitzada per l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci Nocturn i 

Associació d’Empresaris. Ambdues 

ha proposat Dipsalut però que de moment 

stand o es farà alguna 

, i que si té bona acollida es 

tenir una festa major a cada nucli. També explica que 

Platja d’Aro durà a terme la festa de Full Moon i la Màgic Night 

el sector de restauració i oci nocturn. S’està 

carrer principal, pel mínim de 

ure quin espai és el més 

el Sr. Tura afegeix que si es fa en una espai més ampli es podria posar l’escenari, un 

li sembla bé que es talli 

ro un divendres tarda quan és un dia d’entrada de 

la desfilada volen que es desfili a 

l’avinguda principal i que cal destacar que segurament es sumarà en aquesta acció l’Associació 

ull Moon anant vestits tots de blanc. 

e l’activitat i la Sra. Guisado apunta que es 

er fer publicitat d’alguns actes puntuals. Se li 

Gelabert continua parlant del calendari d’activitats citant la incorporació de les visites guiades 

les principals activitats del mes de setembre i fa saber que 

de la Gala de Miss World que es portarà 
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Explica que encara no s’han concretat espais però anirà

Místers amb una desfilada i altres

Mar, entre d’altres. 

EL Sr. Tura diu que al Club Tennis d’Aro potser també li interessa participa

que es faran arribar algunes propostes des de l’empresa per mirar els temes de patrocini

més hi està interessat. Continua dient que 

les models passegin per l’avinguda carregades de bosses de compra de les mateixes botigues i 

donar  una imatge d’espai comercial.

El Sr. Moliné proposa que seria interessant buscar algun lloc més genèric del municipi per reali

fotos, com a Cavall Bernat, i la

tres nuclis del municipi, en els llocs més emblemàtics 

la zona del Riuet, i després també es va fer shopping. Recorda que aquest any és

representa molt més públic i més mitjans de comunicació.

El Sr. Tura pregunta si es farà una reunió més endav

les franquícies solen col·laborar en aquest tipus d’accions

reunió més endavant i que en relació a les franquícies, des de l’ajuntament s’intenta reiteradament 

involucrar a tothom però costa molt poder arribar a parlar amb els re

aparadors del Massimo Dutti que s’ha intentat parlar amb ells perquè 

l’aparador perquè queda massa negre el carrer

comprometre, sí que van dir que ho estudiarien.

Continua el Sr. Limonchi dient que 

l’oferim quan arriba una franquícia

línies. El Sr. Jiménez comenta que la llei actual no ho permet i 

desenvolupat encara i esta per veure si permetrà la creació d’àrees de gestió comercial

Sense cap més comentari al respecte

l’ordre del dia.  

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

En primer lloc, explica la inauguració del servei de mediadors nocturns que ha

estarà operatiu fins setembre. Hi haurà servei 

en el civisme de comiats de solter, anar sense samarreta, etc.
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e encara no s’han concretat espais però anirà en la línia de l’any p

Místers amb una desfilada i altres accions al Port Nàutic, al Club de Golf, Castell d’Aro, 

EL Sr. Tura diu que al Club Tennis d’Aro potser també li interessa participar i el Sr. Jiménez contesta 

arribar algunes propostes des de l’empresa per mirar els temes de patrocini

Continua dient que es podria aprofitar aquesta acció per fer per exemple, que 

per l’avinguda carregades de bosses de compra de les mateixes botigues i 

una imatge d’espai comercial. 

né proposa que seria interessant buscar algun lloc més genèric del municipi per reali

fotos, com a Cavall Bernat, i la Sra. Gelabert recorda que l’any passat ja es van fer diverses 

tres nuclis del municipi, en els llocs més emblemàtics així com activitats esportives al Port, al Golf, a 

la zona del Riuet, i després també es va fer shopping. Recorda que aquest any és

representa molt més públic i més mitjans de comunicació.  

El Sr. Tura pregunta si es farà una reunió més endavant sobre la Gala de Miss Món i l

les franquícies solen col·laborar en aquest tipus d’accions. El Sr. Jiménez respon que es farà una 

reunió més endavant i que en relació a les franquícies, des de l’ajuntament s’intenta reiteradament 

però costa molt poder arribar a parlar amb els responsables. Posa l’exemple dels 

aparadors del Massimo Dutti que s’ha intentat parlar amb ells perquè canviïn una mica el disseny de 

què queda massa negre el carrer, i en aquest cas concret, 

van dir que ho estudiarien. 

Continua el Sr. Limonchi dient que Platja d’Aro és més un municipi turístic-

una franquícia, es podria mirar de demanar que complissi

Jiménez comenta que la llei actual no ho permet i que la nova llei de comerç no s’ha 

esta per veure si permetrà la creació d’àrees de gestió comercial

Sense cap més comentari al respecte el Sr. Jiménez diu que s’han introduït un parell de temes 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 

la inauguració del servei de mediadors nocturns que ha

estarà operatiu fins setembre. Hi haurà servei diürn i nocturn: a partir de les 18 h per treballar més 

de solter, anar sense samarreta, etc. 
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de l’any passat per la Gala dels 

de Golf, Castell d’Aro, al Passeig de 

i el Sr. Jiménez contesta 

arribar algunes propostes des de l’empresa per mirar els temes de patrocini per si algú 

es podria aprofitar aquesta acció per fer per exemple, que 

per l’avinguda carregades de bosses de compra de les mateixes botigues i així 

né proposa que seria interessant buscar algun lloc més genèric del municipi per realitzar les 

es van fer diverses fotos als 

activitats esportives al Port, al Golf, a 

la zona del Riuet, i després també es va fer shopping. Recorda que aquest any és el Miss World i 

a Gala de Miss Món i la Sra. Guisado si 

. El Sr. Jiménez respon que es farà una 

reunió més endavant i que en relació a les franquícies, des de l’ajuntament s’intenta reiteradament 

sponsables. Posa l’exemple dels 

una mica el disseny de 

 tot i que no es van 

comercial i que si així 

omplissin algunes d’aquestes 

la nova llei de comerç no s’ha 

esta per veure si permetrà la creació d’àrees de gestió comercial. 

s’han introduït un parell de temes a 

la inauguració del servei de mediadors nocturns que ha començat al juny i 

partir de les 18 h per treballar més 
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Explica que el servei es va presentar davant del sector d’oci nocturn perquè es va relacionar amb 

altres temes que hi estaven vinculats

denúncies i que com a novetat enguany 

entre els diversos establiments i als propis usuaris perquè 

servei va dirigit a donar una resposta ràpida a les empreses perquè els mediadors arribin abans que 

la policia i facin una feina de medi

sancionadora. 

 

Com a segon tema sobrevingut, es vol presentar 

2018 de la mà d’Escodi i que es 

realitzaran cinc mòduls diferents que començaran novament al mes d’octubre

març. Inclourà una visita a l’espai comercial de Barcelona, la utilització de l

decisions, entre d’altres temes.

Comenta una altra formació que s’està explorant en 

Restauració, que inclogui també 

de Restauració de Sant Pol de Mar i us ho anirem explicant.

 

En darrer lloc, explica el Sr. Jiménez

ara estaran situats davant de l’Hotel La Te

dels usuaris, així com per evitar 

millorar el servei pel fet de tenir just davant la 

direccions. També s’aprofitarà per

Sra. Gelabert apunta que els taxis 

El Sr. Moliné apunta que està molt bé el canvi i que ara e

que quedaria molt més professional i corporatiu.

El Sr. Jiménez reprèn el torn de 

tenim s’ha arribat a un acord amb l’empresa i 

software que permetrà veure les matrí

procedència, inclòs del municipi d’on venen, 

setmana de més afluència, etc.

municipal i del pàrquing, aconseguirem tenir

concretar accions, perfils de visitants, etc.
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Explica que el servei es va presentar davant del sector d’oci nocturn perquè es va relacionar amb 

vinculats. Esmenta que el 2016 ha sigut un any amb moltes menys

com a novetat enguany s’editaran uns flyers en diversos idiomes 

entre els diversos establiments i als propis usuaris perquè tothom n’estigui al corrent. Explica que el 

resposta ràpida a les empreses perquè els mediadors arribin abans que 

licia i facin una feina de mediació del conflicte, i per tant, la policia

Com a segon tema sobrevingut, es vol presentar la proposta formativa plantejada per aquest 2017

i que es treballarà la vessant de comerç amb una visió més externa. Es 

duls diferents que començaran novament al mes d’octubre-

a l’espai comercial de Barcelona, la utilització de l

. 

mació que s’està explorant en el mateix format però dirigit al 

que inclogui també un certificat d’aprofitament. Estem iniciant converses amb l’Escola 

de Restauració de Sant Pol de Mar i us ho anirem explicant. 

rer lloc, explica el Sr. Jiménez que hi ha hagut un canvi d’ubicació de la parada de taxis i que 

situats davant de l’Hotel La Terrassa. Es considera una millora a efectes d’accessibilitat 

així com per evitar l’aglomeració de persones que es dona a les nits i

pel fet de tenir just davant la rotonda giratòria que ajuda a distribuir

També s’aprofitarà per un tema pràctic com és el nombre d’hores d’ombra

Gelabert apunta que els taxis han fet una bona valoració d’aquest canvi i ho agraeixen. 

apunta que està molt bé el canvi i que ara es podria proposar que es posin uniforme ja 

que quedaria molt més professional i corporatiu. 

el torn de la paraula i explica que en relació a les càme

d amb l’empresa i aviat podrem tenir una prestació més que serà 

permetrà veure les matrícules dels cotxes que entren al municipi, 

el municipi d’on venen, quan surten, les zones d’aparcament, 

setmana de més afluència, etc. De totes aquestes dades, més les obtingudes de la 

, aconseguirem tenir un bon recull de dades que ens poden servir per 

concretar accions, perfils de visitants, etc. 
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Explica que el servei es va presentar davant del sector d’oci nocturn perquè es va relacionar amb 

2016 ha sigut un any amb moltes menys 

flyers en diversos idiomes que es repartiran 

n’estigui al corrent. Explica que el 

resposta ràpida a les empreses perquè els mediadors arribin abans que 

la policia sigui més la vessant 

plantejada per aquest 2017-

una visió més externa. Es 

-novembre fins febrer-

a l’espai comercial de Barcelona, la utilització de les dades per treure’n 

mateix format però dirigit al sector de la 

ofitament. Estem iniciant converses amb l’Escola 

la parada de taxis i que 

a efectes d’accessibilitat 

a les nits i pel tema de 

que ajuda a distribuir millor les 

d’ombra per l’estiu. La 

han fet una bona valoració d’aquest canvi i ho agraeixen.  

proposar que es posin uniforme ja 

càmeres de seguretat que 

una prestació més que serà un 

cules dels cotxes que entren al municipi, saber la seva 

zones d’aparcament, els dies de la 

més les obtingudes de la deixalleria 

l de dades que ens poden servir per 
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Segueix explicant que l’any passat es va

de recollir la màxima informació possible

explotadors dels negocis de les galeries i poder amb aquesta informació 

pla de dinamització comercial amb la voluntat de millora

galeries. La idea és fer un pla global

com són l’avinguda principal, les galeries, la zona d’Eurocenter

veure què som, què fem i cap on volem anar.

Fa poc s’ha contractat una empresa que farà el serve

promoció econòmica per l’elaboració d’aquest pla de dinamització comerc

identificar el que som avui centrant

econòmica i participació ciutadana

d’unes enquestes que es faran el juliol

directament als usuaris de les galeries per conèixer

motiu de la visita i detectar espais de millora del visitant. La

de les dades i elaborar-ne les primeres conclusions per 

l’elaboració del pla de dinamització comercial per

 

El Sr. Limonchi pregunta quina 

Focalizza, dirigida pel Sr. Oriol Cesena que

comercial amb una llarga trajectòria de diverses

Municipis,  Ajuntaments, etc. Farà tot el recolzament i assessorament per l’elaboració del pla agafant 

la informació que nosaltres li proporcionem.

 

La Sr. Gelabert afegeix que aquesta és una informació que s’ha extret de l’empresari

se’ls hi ha preguntat directamen

informació real. 

Sense més punts sobrevinguts la Sra. Gelabert i el Sr. Jiménez pregunten als assistents si tenen algun 

comentari o algun aspecte puntual a tractar.

 

Des de l’Associació d’Empresaris, el Sr. Tura pregunta si han rebut la informació del BID que tenen un 

expert, que ha treballat en l’àmbit públic i privat que pot aportar recursos per 

comercial. La web és www.viaempresa.cat/redirect/bid.
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que l’any passat es va iniciar una fase d’enquestes a les galeries comercials per tal 

recollir la màxima informació possible de la mà dels mateixos propietaris dels locals així com dels 

explotadors dels negocis de les galeries i poder amb aquesta informació proposar 

comercial amb la voluntat de millorar la imatge i la dinamització de totes les 

idea és fer un pla global de dinamització comercial centrat en totes les zones comercials 

principal, les galeries, la zona d’Eurocenter, el Parc d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró,

veure què som, què fem i cap on volem anar. 

ontractat una empresa que farà el servei de recolzament i assessorament a l’àrea 

per l’elaboració d’aquest pla de dinamització comercial del municipi

som avui centrant-se en una diagnosi sobre la feina feta des de l’àrea de promoció 

econòmica i participació ciutadana. El treball es realitzarà en diverses fases: 

aran el juliol-agost in situ als espais comercials i que aniran adreçades 

directament als usuaris de les galeries per conèixer el grau de satisfacció, saber on solen 

i detectar espais de millora del visitant. La segona, serà extreu

s primeres conclusions per tal de poder arribar a la

l’elaboració del pla de dinamització comercial per a tot el municipi.  

r. Limonchi pregunta quina empresa ho realitzarà i el Sr. Jiménez contesta que és l’empresa 

Sr. Oriol Cesena que és una persona amb molta experiència en el sector 

trajectòria de diverses col·laboracions amb l’Associació Catalana de 

Farà tot el recolzament i assessorament per l’elaboració del pla agafant 

la informació que nosaltres li proporcionem. 

La Sr. Gelabert afegeix que aquesta és una informació que s’ha extret de l’empresari

se’ls hi ha preguntat directament amb les visites als establiments i les enquestes i per tant serà una 

Sense més punts sobrevinguts la Sra. Gelabert i el Sr. Jiménez pregunten als assistents si tenen algun 

comentari o algun aspecte puntual a tractar. 

d’Empresaris, el Sr. Tura pregunta si han rebut la informació del BID que tenen un 

expert, que ha treballat en l’àmbit públic i privat que pot aportar recursos per 

és www.viaempresa.cat/redirect/bid. 
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enquestes a les galeries comercials per tal 

de la mà dels mateixos propietaris dels locals així com dels 

proposar posteriorment un 

r la imatge i la dinamització de totes les 

de dinamització comercial centrat en totes les zones comercials 

Castell d’Aro i S’Agaró, i 

i de recolzament i assessorament a l’àrea de 

ial del municipi. Ajudarà a 

feta des de l’àrea de promoció 

en diverses fases: la primera, a través 

i que aniran adreçades 

saber on solen aparcar, 

reure tota la informació 

arribar a la tercera fase, que serà 

el Sr. Jiménez contesta que és l’empresa 

és una persona amb molta experiència en el sector 

col·laboracions amb l’Associació Catalana de 

Farà tot el recolzament i assessorament per l’elaboració del pla agafant 

La Sr. Gelabert afegeix que aquesta és una informació que s’ha extret de l’empresariat d’aquí donat 

ls establiments i les enquestes i per tant serà una 

Sense més punts sobrevinguts la Sra. Gelabert i el Sr. Jiménez pregunten als assistents si tenen algun 

d’Empresaris, el Sr. Tura pregunta si han rebut la informació del BID que tenen un 

expert, que ha treballat en l’àmbit públic i privat que pot aportar recursos per dinamitzar l’espai 
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El Sr. Jiménez apunta que ja ho ha mirat però que és un tema una mica diferent del cas 

nosaltres no tenim un espai comercial com a 

hi ha altres ciutats que han fet alguna acció però 

factors. Comenta que s’han d’anar 

 

El Sr. Arau, al seu torn comenta que aviat serà 

l’Associació d’empreses nàutiques.

 

Apunta també en relació a un tema tractat anteriorment sobre les franquícies, que 

del Massimo Dutti, que ell té el contacte d

setembre per continuar amb la conversa que es te

La Sra. Gelabert explica que el cap de setmana del 17 i 18 de juny venen de la mà del Patronat uns 

periodistes que faran un reportatge sobre turisme familiar i que inclourà filmacions a Calonge

Antoni i Platja d’Aro. Es farà el 

restaurant, etc.  

 

El Sr. Arau afegeix que el nou Parc d’Aventura té

tipus d’activitats. La Sra. Gelabert 

que faran una temporada llarga i ada

El Sr. Arau continua explicant que a Palamós es va celebrar el dia 13 i

en el que a través d’una polsera 

activitats organitzades durant tot el cap de setmana com 

tallers per a nens i nenes, jocs, 

preparada i que es podria pensar en una idea com aquesta per a Platja d’Aro.

intervenció preguntant l’estat de

mica parada. La Sra. Gelabert 

d’aquí es distribueixi la informació 

tenint una app d’aquest tipus i una web

actualitzada. 

 

El Sr. Arau continua amb els aspectes que volia transmetre al consell i comenta que l’accés al port  

amb el pàrquing pel mig no acaba d’anar bé 
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nta que ja ho ha mirat però que és un tema una mica diferent del cas 

nosaltres no tenim un espai comercial com a tal. Estem en el punt en que la legi

hi ha altres ciutats que han fet alguna acció però que també depèn de les dinàmiques

factors. Comenta que s’han d’anar explorant idees. 

El Sr. Arau, al seu torn comenta que aviat serà la celebració del Marina Day i 

l’Associació d’empreses nàutiques. L’activitat es portarà a terme durant tot el dia.

Apunta també en relació a un tema tractat anteriorment sobre les franquícies, que 

, que ell té el contacte del nebot. El Sr. Jiménez li contesta 

continuar amb la conversa que es tenia pendent i en tot cas més endavant es valorarà.

La Sra. Gelabert explica que el cap de setmana del 17 i 18 de juny venen de la mà del Patronat uns 

periodistes que faran un reportatge sobre turisme familiar i que inclourà filmacions a Calonge

i Platja d’Aro. Es farà el publi-reportatge durant algunes activitats del Xalaro, a alguna botiga, 

El Sr. Arau afegeix que el nou Parc d’Aventura té molta presència i que es pot 

. La Sra. Gelabert afirma que ja s’ha parlat amb aquesta empresa i els han informat 

ue faran una temporada llarga i adaptable segons l’estacionalitat, les activitats que s’organitzen,etc.

El Sr. Arau continua explicant que a Palamós es va celebrar el dia 13 i 14 de maig un fe

polsera que es ven a una caseta d’informació es pot gaudir de totes les 

activitats organitzades durant tot el cap de setmana com per exemple, fer excursions marítimes, 

jocs, visites al Museu de la Pesca, etc. Diu que és una activitat molt ben 

pensar en una idea com aquesta per a Platja d’Aro.

intervenció preguntant l’estat de l’aplicació de la web de turisme perquè considera que 

a Sra. Gelabert respon que es vol fer desaparèixer i fer una bona web

la informació amb un vincle directe a la web. No es volen duplicar esforços 

d’aquest tipus i una web, potser cal concentrar-ho tot en una

El Sr. Arau continua amb els aspectes que volia transmetre al consell i comenta que l’accés al port  

amb el pàrquing pel mig no acaba d’anar bé i els aparta una mica del poble amb la barrera.
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nta que ja ho ha mirat però que és un tema una mica diferent del cas d’aquí perquè 

gislació ens frena i que 

les dinàmiques entre altres 

el Marina Day i de la inauguració de 

el dia. 

Apunta també en relació a un tema tractat anteriorment sobre les franquícies, que respecte la botiga 

li contesta que esperarem al 

ent i en tot cas més endavant es valorarà. 

La Sra. Gelabert explica que el cap de setmana del 17 i 18 de juny venen de la mà del Patronat uns 

periodistes que faran un reportatge sobre turisme familiar i que inclourà filmacions a Calonge-St. 

durant algunes activitats del Xalaro, a alguna botiga, 

ència i que es pot recomanar per aquest 

amb aquesta empresa i els han informat 

ptable segons l’estacionalitat, les activitats que s’organitzen,etc. 

14 de maig un festival de mar 

es pot gaudir de totes les 

fer excursions marítimes, 

ue és una activitat molt ben 

pensar en una idea com aquesta per a Platja d’Aro.  Continua la seva 

considera que està una 

i fer una bona web, en la que des 

No es volen duplicar esforços 

t en una app de qualitat i 

El Sr. Arau continua amb els aspectes que volia transmetre al consell i comenta que l’accés al port  

i els aparta una mica del poble amb la barrera. 
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El Sr. Jiménez apunta que no es volen els cotxes a la platja

permetran allargar el passeig des del centre fins al port.

aquests dos mesos d’estiu. 

 

Reprèn el torn de paraula el Sr. Moliné per com

algú va tirar un arbre a la sorra i 

aquesta zona correspon al municipi de Calonge

Continua el Sr. Moliné esmentant varis pu

autocaravanes afegint que al carrer de París hi ha 

que s’hauria de treure. Segon, que el rec automàtic de

s’obre a les 9 del matí i seria convenient si es pogués fer més aviat perquè no quedi tan mullat a 

aquesta hora, donat que ja pass

al centre i dona mala imatge, 

d’Internet està força malament els caps de setmana perquè va mol

bona connectivitat.  

 

El Sr. Jiménez en relació al tema de les caravanes informa que l’espai 

la benzinera Repsol i l’autovia. 

per poder tenir accés al nou solar d’equipaments, però sembla que el projecte pot arrancar abans de 

final d’any. I per a la gestió de la zona d’autocarav

cucaraches es parlarà amb medi

 

El Sr. Tura demana el torn de la paraula i comenta la problemàtica de les gavines i el Sr. Jiménez 

comenta que no es pot fer gran cosa, però

 

El Sr. Limonchi comenta que com és que en altres llocs es poden fer accions puntuals per certs 

animals i el Sr. Jiménez respon que hi ha determinades plagues amb les quals es poden fer accions 

puntuals però en la llista d’espècies en què es permet

contemplats. 

 

Pregunta també el Sr. Limonchi si s’ha fet algun contacte polític pel tema de l’ampliació o modificació 

de la llei de comerç al ser una població turística com som i que seria impo

aquesta qualificació turística i proposar alguns mínims.
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es volen els cotxes a la platja i que més endavant 

ran allargar el passeig des del centre fins al port. El problema per tant, es centrarà únicament 

el Sr. Moliné per comentar que al Camí de ronda hi ha 

rra i convindria treure’l perquè està molt malament. Se li contesta que 

aquesta zona correspon al municipi de Calonge-Sant Antoni. 

ntinua el Sr. Moliné esmentant varis punts que vol comunicar: primer, com es

que al carrer de París hi ha un camió amb grua que fa temps que està parat i 

Segon, que el rec automàtic de la rotonda de l’ajun

les 9 del matí i seria convenient si es pogués fer més aviat perquè no quedi tan mullat a 

que ja passa gent i evita incidents. Tercer, que enguany hi ha moltes cucaraches 

dona mala imatge, per tant convindria netejar el clavegueram i quart, q

està força malament els caps de setmana perquè va molt lent i amb tants clients no hi ha 

El Sr. Jiménez en relació al tema de les caravanes informa que l’espai estudiat esta situat al costat de

 La temporalitat de la execució depèn de l’execució d’una obra privada 

per poder tenir accés al nou solar d’equipaments, però sembla que el projecte pot arrancar abans de 

la gestió de la zona d’autocaravanes, es treurà a concurs. Respecte al tema de rec i 

cucaraches es parlarà amb medi ambient per valorar actuacions. 

El Sr. Tura demana el torn de la paraula i comenta la problemàtica de les gavines i el Sr. Jiménez 

nta que no es pot fer gran cosa, però que ho estudiaran des de medi ambient.

El Sr. Limonchi comenta que com és que en altres llocs es poden fer accions puntuals per certs 

animals i el Sr. Jiménez respon que hi ha determinades plagues amb les quals es poden fer accions 

sta d’espècies en què es permeten certes accions, 

Pregunta també el Sr. Limonchi si s’ha fet algun contacte polític pel tema de l’ampliació o modificació 

de la llei de comerç al ser una població turística com som i que seria impo

aquesta qualificació turística i proposar alguns mínims.  
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més endavant hi haurà obres que 

per tant, es centrarà únicament 

entar que al Camí de ronda hi ha esllavissades i que 

perquè està molt malament. Se li contesta que 

nts que vol comunicar: primer, com està el tema de les 

un camió amb grua que fa temps que està parat i 

la rotonda de l’ajuntament que cada dia 

les 9 del matí i seria convenient si es pogués fer més aviat perquè no quedi tan mullat a 

hi ha moltes cucaraches 

vegueram i quart, que el tema 

t lent i amb tants clients no hi ha 

estudiat esta situat al costat de 

execució d’una obra privada 

per poder tenir accés al nou solar d’equipaments, però sembla que el projecte pot arrancar abans de 

Respecte al tema de rec i 

El Sr. Tura demana el torn de la paraula i comenta la problemàtica de les gavines i el Sr. Jiménez 

ambient. 

El Sr. Limonchi comenta que com és que en altres llocs es poden fer accions puntuals per certs 

animals i el Sr. Jiménez respon que hi ha determinades plagues amb les quals es poden fer accions 

 els gavians no estan 

Pregunta també el Sr. Limonchi si s’ha fet algun contacte polític pel tema de l’ampliació o modificació 

de la llei de comerç al ser una població turística com som i que seria important que tinguéssim 
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El Sr. Jiménez respon que s’ha

comerç de la Generalitat, i que es segueix d’aprop 

 

Sense més preguntes per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.00 h.

 

 

Regidor de Promoció Econòmica,                                        Secretària

 

 

 

 

Maurici Jiménez Ruíz                               

 

 

 

Platja d’Aro a 8 de juny de 2017
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El Sr. Jiménez respon que s’han mantingut diverses converses amb la Munts

, i que es segueix d’aprop el desenvolupament de la lle

Sense més preguntes per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.00 h.

Regidor de Promoció Econòmica,                                        Secretària 

                                                             Montse Güell Bergé 

de 2017 
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la Muntsa Vilalta, directora de 

el desenvolupament de la llei.  

Sense més preguntes per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.00 h. 


