
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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17250  Platja d’Aro                                                 

ACTA REUNIÓ CONSELL

 
 

Dia: Dijous 6 d’abril de 2017 

Hora: 10.00 h 

Sala d’Actes Ajuntament 

Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de 

                                                Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme

 Sra. 

                                                Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme

Assistents associacions i representants sectorials:

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL

Sr. Josep Mª Tura 

Sra. Mª Carmen Úbeda 

 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 

Sr. Lluis Moliné 

 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS S’AGARÓ

Carme Serrat 

 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Rafel Arau 

 

CLUB GOLF D’ARO 

Sra. Rocío Aranda 

 

CLUB TENNIS D’ARO 

Sr. Àlex Manzanera 

 

PARC D’ARO 

Sra. Gemma Gou 

 

GREMI DE TAXISTES 

Sr.Valerio Romero 
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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 

Sra. Montse Güell  Àrea de Promoció Econòmica 

Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme 

sociacions i representants sectorials: 

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

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS S’AGARÓ-ST.POL ES MOU 
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ALTRES EMPRESARIS 

Sr.  Vito García · Apartaments Kosidlo

Sra. Sol Calderon · Associació d’Empresaris Castell

Sr. Heriberto Limonchi · Associació d’Empresaris Castell

Sra. Gemma Guisado · Comerciant 

Sr. Carles Torrent · Sierra de Mías

 

REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS

Peter Kosidlo · PP 

Estel Rodríguez · ERC  

Robert Rodríguez ·ERC 

 
 

INICI DE LA REUNIÓ CONSELL LOCAL
 
El Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert 

 

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

El Sr. Jiménez explica el tipus de constitució que 

Local que fa uns mesos es va fer arribar per correu electrònic per a la seva consulta.

Explica breument que és un òrgan de par

que tindrà caràcter consultiu i que neix amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic al 

municipi. Detalla la organització i funcionament del Consell així com els membres que hi formaran 

part segons les sol·licituds d’adhes

constitució estarà a la seva disposició a l’Àrea de Promoció Econòmica.

Sense cap comentari al respecte de la constitució es passa al següent punt de l’ordre del dia.

 

2.- PRESENTACIÓ ACTIVITATS SANT JORDI 2017
 

La Sra. Gelabert comença explicant el programa de les activitats de Sant Jordi que s’han organitzat 

aquest any. Comenta que es farà novament el llibre gegant de Sant Jordi amb la inscripció a través de 

les escoles del municipi i que es posa dins de les age

explica que aquest any s’ha inclòs dins del programa una activitat anomenada Swim & Run que es 

porta a terme des de l’Àrea

l’esdeveniment i que consta de 
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Sr.  Vito García · Apartaments Kosidlo 

d’Empresaris Castell-Platja d’Aro 

Associació d’Empresaris Castell-Platja d’Aro 

Comerciant  

Sierra de Mías 

REPRESENTANTS GRUPS POLÍTICS 

CONSELL LOCAL 

i la Sra. Gelabert comencen la sessió donant la benvinguda als assistents.

ONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

El Sr. Jiménez explica el tipus de constitució que es portarà a terme segons el Reglament del Consell 

Local que fa uns mesos es va fer arribar per correu electrònic per a la seva consulta.

Explica breument que és un òrgan de participació, informació, proposta, consulta i assessorament i 

consultiu i que neix amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic al 

municipi. Detalla la organització i funcionament del Consell així com els membres que hi formaran 

part segons les sol·licituds d’adhesió realitzades pels interessats i es dona coneixement que l’acta de

la seva disposició a l’Àrea de Promoció Econòmica. 

Sense cap comentari al respecte de la constitució es passa al següent punt de l’ordre del dia.

PRESENTACIÓ ACTIVITATS SANT JORDI 2017 

La Sra. Gelabert comença explicant el programa de les activitats de Sant Jordi que s’han organitzat 

aquest any. Comenta que es farà novament el llibre gegant de Sant Jordi amb la inscripció a través de 

les escoles del municipi i que es posa dins de les agendes escolars per fer-ne més difusió. Alhora 

explica que aquest any s’ha inclòs dins del programa una activitat anomenada Swim & Run que es 

l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament amb una organització pròpia de 

l’esdeveniment i que consta de diverses proves esportives que combinen córrer
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comencen la sessió donant la benvinguda als assistents. 

es portarà a terme segons el Reglament del Consell 

Local que fa uns mesos es va fer arribar per correu electrònic per a la seva consulta. 

, consulta i assessorament i 

consultiu i que neix amb l’objectiu de millorar el desenvolupament econòmic al 

municipi. Detalla la organització i funcionament del Consell així com els membres que hi formaran 

coneixement que l’acta de 

Sense cap comentari al respecte de la constitució es passa al següent punt de l’ordre del dia. 

La Sra. Gelabert comença explicant el programa de les activitats de Sant Jordi que s’han organitzat 

aquest any. Comenta que es farà novament el llibre gegant de Sant Jordi amb la inscripció a través de 

ne més difusió. Alhora 

explica que aquest any s’ha inclòs dins del programa una activitat anomenada Swim & Run que es 

d’Esports de l’Ajuntament amb una organització pròpia de 

córrer i nedar per diferents 
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municipis del Baix Empordà i justament acaba

acte conegut per fer arribar les activitats de Sant Jordi i fer

El Sr. Tura demana la paraula i comenta que des de l’Associació d’Empresaris de Castell

s’està treballant per complementar les accions de Sant Jordi de l’Ajuntament, i ells tenen pensat fer 

uns globus amb una cita bonica amb la marca Platja d

possibilitat de vendre’n a qui pugui interessar. Demana si es pot utilitzar algun espai municipal per 

poder inflar els globus i s’acorda que es deixarà la sala d’actes de l’Ajuntament per poder inflar els 

prop de 500 globus. 

Sense més referència a les activitats de Sant Jordi es passa a parlar del següent punt.

 

3.- PRESENTACIÓ ACCIONS FINALS DE LA CAMPANYA XICS GASTRONÒMIC 2017
 

Pel que fa al Xics Gastronòmic explica que la inauguració de la campanya es cele

del joc que s’organitza cada any des de l’Àrea d’Infància de l’Ajuntament, com en l’edició anterior, 

que es faran visites guiades, tallers a les escoles i a l’Institut, als restaurants, caminades saludables, i 

com a novetat hi haurà un mercat de productors locals durant els tres caps de setmana de la 

campanya.  Explica que els tallers als restaurant intenta fomentar la col·laboració dels professionals 

de la cuina, donar un plus d’excel·lència al territori i involucrar la participació 

Així mateix, comenta que hi haurà la Fundació Alicia com l’any passat recolzant tot el projecte i que 

el menú que s’havia pensat a l’inici era de 5 euros, però després s’ha anat valorant bé i després de 

contrastar experiències amb persones que han organitzat campanyes semblants com Girona 10, 

l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, entre d’altres, s’ha reconsiderat el plantejament inicial i 

actualment hem esborrar el concepte preu de la campanya per 

proporcionar un menú saludable i per tant la premissa és treballar en relació a la qualitat i no tant 

fomentar un preu baix. Amb aquest canvi de criteri de donar llibertat en el preu, més restaurants 

s’estan animant a participar en la 

El Sr. Arau apunta que en algun altre municipi es fa una campanya de menús 2 x 1 que està tenint 

molt èxit, i el Sr. Moliné és del parer que prima més la qualitat i seria interessa

altra acció. 

El Sr. Jiménez continua explicant que la idea és que en dos o tres anys hi hagi un menú infantil 

saludable i que sigui una promoció gastronòmica no només aquests 15 dies sinó que es vagi estenen 

com a idea o concepte i se’ns relacioni amb aquest concepte.
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del Baix Empordà i justament acaba la prova a Platja d’Aro. S’aprofitarà 

acte conegut per fer arribar les activitats de Sant Jordi i fer-ne així mes difusió. 

El Sr. Tura demana la paraula i comenta que des de l’Associació d’Empresaris de Castell

s’està treballant per complementar les accions de Sant Jordi de l’Ajuntament, i ells tenen pensat fer 

uns globus amb una cita bonica amb la marca Platja d’Aro per repartir entre els associats i donar la 

possibilitat de vendre’n a qui pugui interessar. Demana si es pot utilitzar algun espai municipal per 

poder inflar els globus i s’acorda que es deixarà la sala d’actes de l’Ajuntament per poder inflar els 

Sense més referència a les activitats de Sant Jordi es passa a parlar del següent punt.

PRESENTACIÓ ACCIONS FINALS DE LA CAMPANYA XICS GASTRONÒMIC 2017

Pel que fa al Xics Gastronòmic explica que la inauguració de la campanya es cele

del joc que s’organitza cada any des de l’Àrea d’Infància de l’Ajuntament, com en l’edició anterior, 

que es faran visites guiades, tallers a les escoles i a l’Institut, als restaurants, caminades saludables, i 

un mercat de productors locals durant els tres caps de setmana de la 

Explica que els tallers als restaurant intenta fomentar la col·laboració dels professionals 

de la cuina, donar un plus d’excel·lència al territori i involucrar la participació dels restauradors locals.

Així mateix, comenta que hi haurà la Fundació Alicia com l’any passat recolzant tot el projecte i que 

el menú que s’havia pensat a l’inici era de 5 euros, però després s’ha anat valorant bé i després de 

persones que han organitzat campanyes semblants com Girona 10, 

l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, entre d’altres, s’ha reconsiderat el plantejament inicial i 

actualment hem esborrar el concepte preu de la campanya per substituir-ho

saludable i per tant la premissa és treballar en relació a la qualitat i no tant 

fomentar un preu baix. Amb aquest canvi de criteri de donar llibertat en el preu, més restaurants 

s’estan animant a participar en la campanya d’enguany. 

El Sr. Arau apunta que en algun altre municipi es fa una campanya de menús 2 x 1 que està tenint 

molt èxit, i el Sr. Moliné és del parer que prima més la qualitat i seria interessa

explicant que la idea és que en dos o tres anys hi hagi un menú infantil 

saludable i que sigui una promoció gastronòmica no només aquests 15 dies sinó que es vagi estenen 

com a idea o concepte i se’ns relacioni amb aquest concepte. 
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fitarà el fet de que és un 

 

El Sr. Tura demana la paraula i comenta que des de l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro 

s’està treballant per complementar les accions de Sant Jordi de l’Ajuntament, i ells tenen pensat fer 

’Aro per repartir entre els associats i donar la 

possibilitat de vendre’n a qui pugui interessar. Demana si es pot utilitzar algun espai municipal per 

poder inflar els globus i s’acorda que es deixarà la sala d’actes de l’Ajuntament per poder inflar els 

Sense més referència a les activitats de Sant Jordi es passa a parlar del següent punt. 

PRESENTACIÓ ACCIONS FINALS DE LA CAMPANYA XICS GASTRONÒMIC 2017 

Pel que fa al Xics Gastronòmic explica que la inauguració de la campanya es celebrarà dins de la diada 

del joc que s’organitza cada any des de l’Àrea d’Infància de l’Ajuntament, com en l’edició anterior, 

que es faran visites guiades, tallers a les escoles i a l’Institut, als restaurants, caminades saludables, i 

un mercat de productors locals durant els tres caps de setmana de la 

Explica que els tallers als restaurant intenta fomentar la col·laboració dels professionals 

dels restauradors locals. 

Així mateix, comenta que hi haurà la Fundació Alicia com l’any passat recolzant tot el projecte i que 

el menú que s’havia pensat a l’inici era de 5 euros, però després s’ha anat valorant bé i després de 

persones que han organitzat campanyes semblants com Girona 10, 

l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, entre d’altres, s’ha reconsiderat el plantejament inicial i 

ho per qualitat. Volem 

saludable i per tant la premissa és treballar en relació a la qualitat i no tant 

fomentar un preu baix. Amb aquest canvi de criteri de donar llibertat en el preu, més restaurants 

El Sr. Arau apunta que en algun altre municipi es fa una campanya de menús 2 x 1 que està tenint 

molt èxit, i el Sr. Moliné és del parer que prima més la qualitat i seria interessant sumar-hi alguna 

explicant que la idea és que en dos o tres anys hi hagi un menú infantil 

saludable i que sigui una promoció gastronòmica no només aquests 15 dies sinó que es vagi estenen 
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La Sra. Aranda apunta que la veritat és que a la primera edició no s’oferien aquests menús a gaires 

restaurants i el Sr. Jiménez respon que efectivament hi va haver diverses casuístiques, i que hi havia 

restaurants que no ho oferien aquests menús als clients...però que hem de tre

fomentar la qualitat. 

El Sr. Limonchi demana la paraula i demana si hi haurà un control per veure què realment els 

restaurants compleixen amb aquests criteris de qualitat. El Sr. Jiménez contesta que des de la 

Fundació Alicia es fa el seguiment donat se’ls hi fa arribar la proposta de menú de cada restaurant.

El Sr. García proposa que es faci algun premi al millor plat o alguna acció que animi a participar amb 

ganes i que els impliqui més o se’ls doni un reconeixement.

El Sr. Moliné apunta també que es podria incloure el tema de la 

campanya i el Sr. Jiménez recorda que vam 

celiaquia i les intoleràncies alimentà

Catalunya per informar del procediment per obtenir el seu segell, però que és un tema en el que 

l’Ajuntament pot recolzar però requereix molta implicació i inversió privada.

La Sra. Gelabert aprofita per comentar que des de l’Ajuntame

celíacs a les campanya que es pot com per exemple, als caramels de Reis i quan en tenim total 

garantia. El Sr. Jiménez afegeix que la pròpia Associació recolza aquestes campanyes fent també 

difusió mitjançant els seus canals i els seu

s’ofereix per venir a visitar el privats que ho requereixin per fer assessoraments i comprovacio

aconseguir el distintiu. 

Finalment tancant el tema del Xics, el Sr. Tura dem

d’Empresaris s’està pensant en sumar alguna acció relacionada amb els nens i s’havia pensat en 

alguna acció tipus el festival del nens

programa del Xics.El Sr. Jiménez li respon que ens facin arribar la proposta i ho mirarem.

 
4.- PROPOSTES PER L’1 DE MAIG I CAP DE SETMANA 6 I 7 DE MAIG
 

La Sra. Gelabert explica que aquest any es buscava alguna cosa diferent pel dia 1 de maig perquè el 

tema de les fires d’artesans ja se’n fan moltes i calia canviar una mica. Comenta que es va fer una 

valoració del Carnaval que es celebra a l’hivern sabent que hi ha aspecte que cal canviar i dins 

d’aquest context i de fer un estudi de que hi ha als voltants per ve

què podem canviar o millorar. Són coses que anirem par

es va veure que hi ha 17 colles que han tingut molts premis de forma repetitiva i en varis carnavals, 
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e la veritat és que a la primera edició no s’oferien aquests menús a gaires 

restaurants i el Sr. Jiménez respon que efectivament hi va haver diverses casuístiques, i que hi havia 

restaurants que no ho oferien aquests menús als clients...però que hem de tre

El Sr. Limonchi demana la paraula i demana si hi haurà un control per veure què realment els 

restaurants compleixen amb aquests criteris de qualitat. El Sr. Jiménez contesta que des de la 

seguiment donat se’ls hi fa arribar la proposta de menú de cada restaurant.

El Sr. García proposa que es faci algun premi al millor plat o alguna acció que animi a participar amb 

ganes i que els impliqui més o se’ls doni un reconeixement. 

nta també que es podria incloure el tema de la celiaquia i les intoleràncies a la 

Jiménez recorda que vam fer una formació pel sector de la restauració sobre l

alimentàries i que van venir justament de l’Ass

a per informar del procediment per obtenir el seu segell, però que és un tema en el que 

l’Ajuntament pot recolzar però requereix molta implicació i inversió privada. 

La Sra. Gelabert aprofita per comentar que des de l’Ajuntament ja es mira d’afegir el logo d’apte per 

celíacs a les campanya que es pot com per exemple, als caramels de Reis i quan en tenim total 

El Sr. Jiménez afegeix que la pròpia Associació recolza aquestes campanyes fent també 

eus canals i els seus contactes. Explica també que aquesta 

s’ofereix per venir a visitar el privats que ho requereixin per fer assessoraments i comprovacio

Finalment tancant el tema del Xics, el Sr. Tura demana la paraula i comenta que des de l’Associació 

pensant en sumar alguna acció relacionada amb els nens i s’havia pensat en 

cció tipus el festival del nens celebrat l’any passat al passeig marítim. Si es podria afegir al 

a del Xics.El Sr. Jiménez li respon que ens facin arribar la proposta i ho mirarem.

PROPOSTES PER L’1 DE MAIG I CAP DE SETMANA 6 I 7 DE MAIG 

La Sra. Gelabert explica que aquest any es buscava alguna cosa diferent pel dia 1 de maig perquè el 

es fires d’artesans ja se’n fan moltes i calia canviar una mica. Comenta que es va fer una 

valoració del Carnaval que es celebra a l’hivern sabent que hi ha aspecte que cal canviar i dins 

d’aquest context i de fer un estudi de que hi ha als voltants per veure què estem fent nosaltres i en 

què podem canviar o millorar. Són coses que anirem parlant més endavant però dins d’aquest tema

es va veure que hi ha 17 colles que han tingut molts premis de forma repetitiva i en varis carnavals, 
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e la veritat és que a la primera edició no s’oferien aquests menús a gaires 

restaurants i el Sr. Jiménez respon que efectivament hi va haver diverses casuístiques, i que hi havia 

restaurants que no ho oferien aquests menús als clients...però que hem de treballar insistint per 

El Sr. Limonchi demana la paraula i demana si hi haurà un control per veure què realment els 

restaurants compleixen amb aquests criteris de qualitat. El Sr. Jiménez contesta que des de la 

seguiment donat se’ls hi fa arribar la proposta de menú de cada restaurant. 

El Sr. García proposa que es faci algun premi al millor plat o alguna acció que animi a participar amb 

i les intoleràncies a la 

fer una formació pel sector de la restauració sobre la 

ssociació de Celíacs de 

a per informar del procediment per obtenir el seu segell, però que és un tema en el que 

nt ja es mira d’afegir el logo d’apte per 

celíacs a les campanya que es pot com per exemple, als caramels de Reis i quan en tenim total 

El Sr. Jiménez afegeix que la pròpia Associació recolza aquestes campanyes fent també 

s contactes. Explica també que aquesta Associació sempre 

s’ofereix per venir a visitar el privats que ho requereixin per fer assessoraments i comprovacions per 

ana la paraula i comenta que des de l’Associació 

pensant en sumar alguna acció relacionada amb els nens i s’havia pensat en 

g marítim. Si es podria afegir al 

a del Xics.El Sr. Jiménez li respon que ens facin arribar la proposta i ho mirarem. 

La Sra. Gelabert explica que aquest any es buscava alguna cosa diferent pel dia 1 de maig perquè el 

es fires d’artesans ja se’n fan moltes i calia canviar una mica. Comenta que es va fer una 

valoració del Carnaval que es celebra a l’hivern sabent que hi ha aspecte que cal canviar i dins 

ure què estem fent nosaltres i en 

lant més endavant però dins d’aquest tema 

es va veure que hi ha 17 colles que han tingut molts premis de forma repetitiva i en varis carnavals, 
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fet que ens va portar a pensar en una nova proposa que seria fer un carnaval de q

millors colles Top Ten amb accés també a les colles locals de Castell

serien en total unes 25-30 colles. De moment deta

de parlar amb la resta. 

El Sr. Arau apunta que hi ha moltes colles que potser ja han anat 

Gelabert contesta que hi ha colles que efectivament van dir que no podien venir però d’altres que si i 

que com que es plantejava la s

oferir. També es feia referència al tema del

any i molt a corre-cuita i per tant, s’ha de veure com va però la idea és

qualitat en les colles. 

El Sr. Moliné fa el comentari que li sembla molt bona idea però com hoteler veu q

ja de per sí solen tenir gent i potser e

setmana 6 i 7 de maig, al que

finalment la idea era establir un dia de referència per crear ja un precedent.

El Sr. Romero manifesta que està molt bé aquesta iniciativa i que es tracta de p

veure com funciona i potser de cares a properes edicions plantejar canviar la data. Però el que 

considera és que si es fa un dia que l’endemà és festiu, produeix un efecte multiplicador i tindria molt 

més èxit que si l’endemà és laborab

La Sra. Gou fa referència que es podria plantejar en la segona pasqua que a Barcelona és festa i 

sempre hi ha molta gent al municipi i el Sr. Rodríguez apunta que és una temporada que alhora pot 

fer que molts participants de colles treballin i no pugui

Entre els diversos assistents acaben comentant que un dia així genera molta gent que es pot quedar 

a sopar i a dormir i per tant es té més repercussió.

El Sr. Arau fa un apuntament respecte al Carnaval fent referència que de cares

edicions s’hauria de regular als reglaments de les carrosses que s’evitin sorolls com sons de policia o 

sons d’ambulàncies perquè creen un moment d’alarma que pot ser perillós. També vol deixar 

constància que en accions grans d’

massa i arriba a un moment que no es pot ni passar i això s’hauria de controlar.

Així mateix, la Sra. Rodríguez fa l’incís que el tema de les entrades del pàrquing de pagament s’han 

de controlar bé, perquè per Reis es v

entrades i sortides. 
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pensar en una nova proposa que seria fer un carnaval de q

en amb accés també a les colles locals de Castell-Platja d’Aro

30 colles. De moment detalla que s’han inscrit unes 6/7 colles

El Sr. Arau apunta que hi ha moltes colles que potser ja han anat desmuntant

Gelabert contesta que hi ha colles que efectivament van dir que no podien venir però d’altres que si i 

s plantejava la subvenció semblaven interessades, així com pels premis que es poden 

oferir. També es feia referència al tema del desplaçament a aquesta època.Comenta que és el primer 

cuita i per tant, s’ha de veure com va però la idea és fomentar en definitiva la 

El Sr. Moliné fa el comentari que li sembla molt bona idea però com hoteler veu q

solen tenir gent i potser es podria plantejar un altre dia com per exemple el cap de 

, al que la Sra. Gelabert respon que també s’havia plantejat 

la idea era establir un dia de referència per crear ja un precedent. 

El Sr. Romero manifesta que està molt bé aquesta iniciativa i que es tracta de p

er de cares a properes edicions plantejar canviar la data. Però el que 

considera és que si es fa un dia que l’endemà és festiu, produeix un efecte multiplicador i tindria molt 

endemà és laborable. 

La Sra. Gou fa referència que es podria plantejar en la segona pasqua que a Barcelona és festa i 

sempre hi ha molta gent al municipi i el Sr. Rodríguez apunta que és una temporada que alhora pot 

fer que molts participants de colles treballin i no puguin participar al Carnaval. 

Entre els diversos assistents acaben comentant que un dia així genera molta gent que es pot quedar 

a sopar i a dormir i per tant es té més repercussió. 

El Sr. Arau fa un apuntament respecte al Carnaval fent referència que de cares

edicions s’hauria de regular als reglaments de les carrosses que s’evitin sorolls com sons de policia o 

sons d’ambulàncies perquè creen un moment d’alarma que pot ser perillós. També vol deixar 

constància que en accions grans d’aquest tipus i en concret al Carnaval, les terrasses es van ampliant 

massa i arriba a un moment que no es pot ni passar i això s’hauria de controlar.

fa l’incís que el tema de les entrades del pàrquing de pagament s’han 

perquè per Reis es van tancar algunes entrades al pàrquing i va dificultar les 
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pensar en una nova proposa que seria fer un carnaval de qualitat amb les 

Platja d’Aro, comptant que 

s 6/7 colles i falta acabar 

desmuntant les carrosses. La Sra. 

Gelabert contesta que hi ha colles que efectivament van dir que no podien venir però d’altres que si i 

ubvenció semblaven interessades, així com pels premis que es poden 

Comenta que és el primer 

fomentar en definitiva la 

El Sr. Moliné fa el comentari que li sembla molt bona idea però com hoteler veu que el dia 1 de maig 

s podria plantejar un altre dia com per exemple el cap de 

la Sra. Gelabert respon que també s’havia plantejat això, però que 

El Sr. Romero manifesta que està molt bé aquesta iniciativa i que es tracta de provar aquest any, a 

er de cares a properes edicions plantejar canviar la data. Però el que 

considera és que si es fa un dia que l’endemà és festiu, produeix un efecte multiplicador i tindria molt 

La Sra. Gou fa referència que es podria plantejar en la segona pasqua que a Barcelona és festa i 

sempre hi ha molta gent al municipi i el Sr. Rodríguez apunta que és una temporada que alhora pot 

 

Entre els diversos assistents acaben comentant que un dia així genera molta gent que es pot quedar 

El Sr. Arau fa un apuntament respecte al Carnaval fent referència que de cares a les properes 

edicions s’hauria de regular als reglaments de les carrosses que s’evitin sorolls com sons de policia o 

sons d’ambulàncies perquè creen un moment d’alarma que pot ser perillós. També vol deixar 

i en concret al Carnaval, les terrasses es van ampliant 

massa i arriba a un moment que no es pot ni passar i això s’hauria de controlar. 

fa l’incís que el tema de les entrades del pàrquing de pagament s’han 

rquing i va dificultar les 
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Finalment reprèn el torn de la paraula el Sr. Jiménez que acaba dient que 

valoracions i el que es pretenia ara era anar explora

com està plantejada i després anirem valorant el resultat.

Demana el torn de la paraula el Sr.Tura per comentar que per aquestes dates i en concret el 

diumenge dia 7 de maig, és el dia de la mare i des de l

preparar una campanya comercial per a les mares, tipus sorteig o obsequis...

El Sr. Jiménez li comenta que ja ens faran saber si finalment fan alguna cosa i aprofita per comentar 

que aquestes campanyes comercials 

recollida de dades que recentment s’ha acabat de fer el buidatge ha demostrat que poden tenir èxit.

En concret parla de que les dades que s’han pogut extreure assenyalen que el perfil del participa

en la campanya de Nadal era de persones de 40 a 50 anys, de la zona i província de Girona i 

Barcelona i un part molt petita d’estrangers.

dades extretes i que ara es valora quin tipus de newslette

Sense més referències es passa al següent punt.

 

5.- REVISIÓ CALENDARI ACTIVITATS MES DE JUNY
 

Comenta el calendari d’activitats del mes de juny que s’han repartit a l’entrada de la reunió i explica 

punt per punt cada acció tot i recordant que hi ha algunes activitats que a vegades es sumen a 

darrera hora. Cita el Festival de Country que es farà al Palau d’Esports, els Jokers Club que té caire 

internacional i que els dies 10 i 11 de juny hi haurà l’American Cars

Artístic que d’aquí sortiran les representants espanyols pels campionats europeus, etc.

El Sr. Tura demana la paraula per informar que aquell cap de setmana del 10 i 11 de juny tenen 

pensat realitzar el Blue Moon o Festa Blanca pe

Així mateix la Sra. Aranda comenta que des del Club de Golf el cap de setmana del 19 de juny es 

portarà a terme el Cuina i Golf que ja fa uns quants anys que es va realitzant i que el dinar aquest any 

es realitza al mateix Golf amb una carpa.

Quan es parla del Focs Artificials del dia 23 de juny el Sr. Arau comenta que aquesta hora no és massa 

bona perquè és a mig sopar i molta gent no acaba veient els focs perquè estan sopant, 

es podria valorar fer-los més t

conscient de l’hora dels focs i qui els vol veure j

allarguen molt més els serveis de sopar i considera que

molta gent ve amb nens. 
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el torn de la paraula el Sr. Jiménez que acaba dient que s’aniran

i el que es pretenia ara era anar explorant es diferents opcions i la tirem endavant tal i 

com està plantejada i després anirem valorant el resultat. 

Demana el torn de la paraula el Sr.Tura per comentar que per aquestes dates i en concret el 

diumenge dia 7 de maig, és el dia de la mare i des de l’Associació d’Empresaris s’està pensant en 

preparar una campanya comercial per a les mares, tipus sorteig o obsequis... 

El Sr. Jiménez li comenta que ja ens faran saber si finalment fan alguna cosa i aprofita per comentar 

que aquestes campanyes comercials solen anar bé i que en relació a la campanya de Nadal i la 

recollida de dades que recentment s’ha acabat de fer el buidatge ha demostrat que poden tenir èxit.

En concret parla de que les dades que s’han pogut extreure assenyalen que el perfil del participa

en la campanya de Nadal era de persones de 40 a 50 anys, de la zona i província de Girona i 

Barcelona i un part molt petita d’estrangers. Així mateix comenta que es farà arribar l’

dades extretes i que ara es valora quin tipus de newsletter es faran arribar segons les accions, etc.

Sense més referències es passa al següent punt. 

REVISIÓ CALENDARI ACTIVITATS MES DE JUNY 

Comenta el calendari d’activitats del mes de juny que s’han repartit a l’entrada de la reunió i explica 

cada acció tot i recordant que hi ha algunes activitats que a vegades es sumen a 

Cita el Festival de Country que es farà al Palau d’Esports, els Jokers Club que té caire 

internacional i que els dies 10 i 11 de juny hi haurà l’American Cars, el Campionat de Patinatge 

sortiran les representants espanyols pels campionats europeus, etc.

El Sr. Tura demana la paraula per informar que aquell cap de setmana del 10 i 11 de juny tenen 

pensat realitzar el Blue Moon o Festa Blanca per fer alguna acció d’aquest tipus.

Així mateix la Sra. Aranda comenta que des del Club de Golf el cap de setmana del 19 de juny es 

portarà a terme el Cuina i Golf que ja fa uns quants anys que es va realitzant i que el dinar aquest any 

x Golf amb una carpa. 

Quan es parla del Focs Artificials del dia 23 de juny el Sr. Arau comenta que aquesta hora no és massa 

bona perquè és a mig sopar i molta gent no acaba veient els focs perquè estan sopant, 

los més tard. Per contra el Sr. Romero és del parer que aquell dia tothom és 

conscient de l’hora dels focs i qui els vol veure ja s’organitza i que inclòs els restaurants aquella nit 

t més els serveis de sopar i considera que a les 12.00 de la nit és m

Platja d’Aro                                                                                                 

            Tel. 972 81 72 84 ext. 290                                                                

promocioeconomica@platjadaro.com 

s’aniran fent les pertinents 

nt es diferents opcions i la tirem endavant tal i 

Demana el torn de la paraula el Sr.Tura per comentar que per aquestes dates i en concret el 

’Associació d’Empresaris s’està pensant en 

El Sr. Jiménez li comenta que ja ens faran saber si finalment fan alguna cosa i aprofita per comentar 

solen anar bé i que en relació a la campanya de Nadal i la 

recollida de dades que recentment s’ha acabat de fer el buidatge ha demostrat que poden tenir èxit. 

En concret parla de que les dades que s’han pogut extreure assenyalen que el perfil del participant 

en la campanya de Nadal era de persones de 40 a 50 anys, de la zona i província de Girona i 

ta que es farà arribar l’informe de les 

r es faran arribar segons les accions, etc. 

Comenta el calendari d’activitats del mes de juny que s’han repartit a l’entrada de la reunió i explica 

cada acció tot i recordant que hi ha algunes activitats que a vegades es sumen a 

Cita el Festival de Country que es farà al Palau d’Esports, els Jokers Club que té caire 

el Campionat de Patinatge 

sortiran les representants espanyols pels campionats europeus, etc. 

El Sr. Tura demana la paraula per informar que aquell cap de setmana del 10 i 11 de juny tenen 

r fer alguna acció d’aquest tipus. 

Així mateix la Sra. Aranda comenta que des del Club de Golf el cap de setmana del 19 de juny es 

portarà a terme el Cuina i Golf que ja fa uns quants anys que es va realitzant i que el dinar aquest any 

Quan es parla del Focs Artificials del dia 23 de juny el Sr. Arau comenta que aquesta hora no és massa 

bona perquè és a mig sopar i molta gent no acaba veient els focs perquè estan sopant,  i que potser 

Romero és del parer que aquell dia tothom és 

restaurants aquella nit 

a les 12.00 de la nit és massa tard perquè 
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La Sra. Gelabert respon que es valorarà tot i es 

El Sr. Jiménez recull les propostes i pregunta si algun assistents més té alguna pregunta al respecte 

de les activitats que es vulgui comentar.

El Sr. Limonchi demana si hi ha algun estudi sobre el model de població turística o algun pla 

estratègic d’on volem anar com a població.

La Sra. Gelabert respon que aquest tema ja està sobre la taula fa un temps i que es tracta de veure 

quina metodologia es fa servir, i és important que ens pugui valorar alguna empresa externa que 

sigui més neutre i alhora ens doni garanties de professionalitat, amb un procediment clar i amb 

objectius clars. S’ha de ser curós escollint bé qui pot fer aquest estudi, que es tingui

d’aquí i del territori però amb una visió més externa i amb una doble mirada.

El Sr. Tura aprofita el tancament d’aquest punt de les activitats per preguntar si es farà arribar 

l’evolució de les escombraries, del pàrquing...o altra informació per extreure’n algunes dades 

d’estades, nombres de turistes, 

Sense més comentaris el Sr. Jiménez
 

 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
 

En relació al tema del WI FI explica que no s’ha presentat cap empresa al concurs i que per tant ara 

s’hauran de mirar altres empreses i companyies.

 
7. PRECS I PREGUNTES. 
 

Sense més preguntes per part dels assistents 

informar que la propera reunió del Consell Local de Desenvolupament Econòmic serà el 

maig a les 10.00 h tot i que ja es farà la convocatòria pertinent.

 

Regidor de Promoció Econòmica,                                  

 

 

 

 

Maurici Jiménez Ruíz                                
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La Sra. Gelabert respon que es valorarà tot i es miraran opcions. 

El Sr. Jiménez recull les propostes i pregunta si algun assistents més té alguna pregunta al respecte 

de les activitats que es vulgui comentar. 

. Limonchi demana si hi ha algun estudi sobre el model de població turística o algun pla 

estratègic d’on volem anar com a població. 

La Sra. Gelabert respon que aquest tema ja està sobre la taula fa un temps i que es tracta de veure 

servir, i és important que ens pugui valorar alguna empresa externa que 

sigui més neutre i alhora ens doni garanties de professionalitat, amb un procediment clar i amb 

objectius clars. S’ha de ser curós escollint bé qui pot fer aquest estudi, que es tingui

d’aquí i del territori però amb una visió més externa i amb una doble mirada. 

El Sr. Tura aprofita el tancament d’aquest punt de les activitats per preguntar si es farà arribar 

l’evolució de les escombraries, del pàrquing...o altra informació per extreure’n algunes dades 

d’estades, nombres de turistes, etc. el Sr. Jiménez li contesta que en breu la tindrem i al faran arribar.

Jiménez apunta a un assumpte sobrevingut. 

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

En relació al tema del WI FI explica que no s’ha presentat cap empresa al concurs i que per tant ara 

mirar altres empreses i companyies. 

Sense més preguntes per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 11.30 h i es passa a 

informar que la propera reunió del Consell Local de Desenvolupament Econòmic serà el 

tot i que ja es farà la convocatòria pertinent. 

Regidor de Promoció Econòmica,                                           Secretària 

z                                                                  Montse Güell i Bergé 

d’abril de 2017 
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El Sr. Jiménez recull les propostes i pregunta si algun assistents més té alguna pregunta al respecte 

. Limonchi demana si hi ha algun estudi sobre el model de població turística o algun pla 

La Sra. Gelabert respon que aquest tema ja està sobre la taula fa un temps i que es tracta de veure 

servir, i és important que ens pugui valorar alguna empresa externa que 

sigui més neutre i alhora ens doni garanties de professionalitat, amb un procediment clar i amb 

objectius clars. S’ha de ser curós escollint bé qui pot fer aquest estudi, que es tingui el coneixement 

El Sr. Tura aprofita el tancament d’aquest punt de les activitats per preguntar si es farà arribar 

l’evolució de les escombraries, del pàrquing...o altra informació per extreure’n algunes dades 

a que en breu la tindrem i al faran arribar. 

En relació al tema del WI FI explica que no s’ha presentat cap empresa al concurs i que per tant ara 

an són les 11.30 h i es passa a 

informar que la propera reunió del Consell Local de Desenvolupament Econòmic serà el dia 4 de 

 


