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ACTA REUNIÓ CONSELL

 
 

Dia: Dijous 4 de maig de 2017 

Hora: 10.00 h 

Sala d’Actes Ajuntament 

Assistents Ajuntament: Sr. Maurici

                                                Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme

 Sra. 

                                                Sra. Joana Hernández

Assistents associacions i representants sectorials:

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL

Sr. Josep Mª Tura 

 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 

Sr. Lluis Moliné 

 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS S’AGARÓ

Sra. Imma Masó 

 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Rafel Arau 

 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERIA, RESTAURACIÓ I OCI

Sr. Jordi Albertí 

Sra. Diana Vidal (Suplent) 

 

ALTRES EMPRESARIS 

Sr.  Vito García · Apartaments Kosidlo

Sra. Sol Calderon · Associació d’Empresaris Castell

Sr. HeribertoLimonchi · Assessor d’empreses

Sra. Gemma Guisado· Comerciant 

Sr. Carles Torrent ·Empresa Promotora 
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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. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica 

Sra. Joana Hernández. Àrea de Turisme 

ions i representants sectorials: 

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

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS S’AGARÓ-ST.POL ES MOU 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERIA, RESTAURACIÓ I OCI 

Sr.  Vito García · Apartaments Kosidlo 

Associació d’Empresaris Castell-Platja d’Aro 

ssessor d’empreses 

Comerciant  

Empresa Promotora Sierra de Mías 
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Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 



 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                                

Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                 

17250  Platja d’Aro                                                 

 
INICI DE LA REUNIÓ CONSELL LOCAL
El Sr. Jiménezi la Sra. Gelabert comencen la sessió donant la benvinguda als assistents.

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 4 D’ABRIL 

El Sr. Jiménez pregunta si s’està d’acord amb l’acta per poder aprovar

observacions de l’acta de la reunió anterior

quina qualitat assisteix a les reunions del consell

d’empresari del municipi com assessor d’empreses i la segona és aclarir la seva 

del dia n.4  on posa “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

estudi sinó que va dir que s’hauria 

com a població. Queden recollides les seves observacions,

anterior. 

 

2.- VALORACIÓ DE ANT JORDI 

Tant el Sr. Jiménez com al Sra. Gelabert opinen que va haver

valoració s'ha de fer entre tots plegats.

El Sr. Moliné comenta que per part dels hotelers la valoració és molt positiva van tenir força 

ocupació, no només per Sant Jordi sinó també per l'1 de maig

segur. Apunta també que la campanya publicitària va estar molt encertada

La Sra. Guisado comenta que troba a faltar suport d'alguna activitat cultural en el municipi o de més 

parades de llibres, ella com única llibretera en el carrer principal es trobava completament sola i 

sense sensació d'ambient de Sant Jordi, amb això no 

Marítim però sí que es faci alguna cosa més per emplenar els llocs que queden sense res a 

municipi. 

La Sra. Gelabert està d'acord amb l'observació de la Sra. Guisado, comenta que quan se sortia de

Passeig Marítim on estaven concentrades totes les activitats, a la resta no es respirava ambient de 

Sant Jordi. 

El Sr. Jiménez concreta que si tothom està d'acord, es mantindran com a base les activitats que s'han 

portat a terme aquest any: tallers, pint

davant per treballar i definir millores pel Sant Jordi 2018.

El Sr. Arau pregunta per l'escultura del Drac, comenta que l'any passat va ser un èxit i que sempre 

estava ple de nens. 
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CONSELL LOCAL 
comencen la sessió donant la benvinguda als assistents.

APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 4 D’ABRIL DEL 2017 

’està d’acord amb l’acta per poder aprovar-la. El Sr. Limonchi fa 

la reunió anterior sobre les seves intervencions, la primera és

qualitat assisteix a les reunions del consell, apunta que la seva presència 

’empresari del municipi com assessor d’empreses i la segona és aclarir la seva 

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

lgun pla estratègic d’on volem anar com a població” diu que ell no va preguntar si hi havia algun 

hauria de definir un pla estratègic i un model turístic

Queden recollides les seves observacions, per la resta s’aprova l’acta de la reunió 

ANT JORDI I ACCIÓ DE L’1 DE MAIG 

Tant el Sr. Jiménez com al Sra. Gelabert opinen que va haver-hi força participació però creuen que la 

valoració s'ha de fer entre tots plegats. 

que per part dels hotelers la valoració és molt positiva van tenir força 

ocupació, no només per Sant Jordi sinó també per l'1 de maig, tot i que el temps no estava gaire 

segur. Apunta també que la campanya publicitària va estar molt encertada. 

La Sra. Guisado comenta que troba a faltar suport d'alguna activitat cultural en el municipi o de més 

parades de llibres, ella com única llibretera en el carrer principal es trobava completament sola i 

sense sensació d'ambient de Sant Jordi, amb això no demana que es tregui les activitats del Passeig 

Marítim però sí que es faci alguna cosa més per emplenar els llocs que queden sense res a 

La Sra. Gelabert està d'acord amb l'observació de la Sra. Guisado, comenta que quan se sortia de

Passeig Marítim on estaven concentrades totes les activitats, a la resta no es respirava ambient de 

El Sr. Jiménez concreta que si tothom està d'acord, es mantindran com a base les activitats que s'han 

portat a terme aquest any: tallers, pintar el llibre gegant, el drac i la princesa i tenim un any per al 

davant per treballar i definir millores pel Sant Jordi 2018. 

El Sr. Arau pregunta per l'escultura del Drac, comenta que l'any passat va ser un èxit i que sempre 
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comencen la sessió donant la benvinguda als assistents. 

la. El Sr. Limonchi fa dues 

, la primera és definir en 

, apunta que la seva presència és en qualitat 

’empresari del municipi com assessor d’empreses i la segona és aclarir la seva intervenció en el punt 

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

diu que ell no va preguntar si hi havia algun 

model turístic d’on volem anar 

per la resta s’aprova l’acta de la reunió 

hi força participació però creuen que la 

que per part dels hotelers la valoració és molt positiva van tenir força 

tot i que el temps no estava gaire 

La Sra. Guisado comenta que troba a faltar suport d'alguna activitat cultural en el municipi o de més 

parades de llibres, ella com única llibretera en el carrer principal es trobava completament sola i 

demana que es tregui les activitats del Passeig 

Marítim però sí que es faci alguna cosa més per emplenar els llocs que queden sense res a la resta de 

La Sra. Gelabert està d'acord amb l'observació de la Sra. Guisado, comenta que quan se sortia del 

Passeig Marítim on estaven concentrades totes les activitats, a la resta no es respirava ambient de 

El Sr. Jiménez concreta que si tothom està d'acord, es mantindran com a base les activitats que s'han 

ar el llibre gegant, el drac i la princesa i tenim un any per al 

El Sr. Arau pregunta per l'escultura del Drac, comenta que l'any passat va ser un èxit i que sempre 
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El Sr. Jiménez li explica que el Drac no estava fet perquè si pugessin els nens i el van malmenar. Per 

aquest any ens han proposat de fer un altre escultura

aniversari, però no es va veure sentit tenir aquesta figura a la Platja i es va desestimar la proposta.

El Sr. Moliné proposa que es reforci la figura del drac perquè els nens s'hi puguin enfilar o inclús fer

ne una en forma de Drac per Sant Jordi que serveixi perquè els nens hi juguin, ell té el contacte d'un 

empresari de Roses que es diu Falgàs i que fa figures i atraccions infantils. El trucarà i li passarà el 

contacte al Sr. Jiménez, es deixa com a proposta per estudiar pel San

El Sr. García pregunta perquè per Sant Jordi s'ha permès tallar el cl. Pineda de Mar i no es va 

permetre tancar-lo per fer la Botiga al Carrer.

El Sr. Jiménez li contesta que entre activita

semipeatonalitzar o peatonalitzar el carrer Pinar del Mar, per això en aquells moments no es va 

autoritzar. 

El Sr. Moliné comenta que en haver

semipeatonal per garantir els accessos als hotels.

1 DE MAIG 

La Sra. Gelabert comenta que a l'última reunió ja va explicar la proposta de fer una rua de carnaval 

TOP TEN pel dia 1 de maig, tot i que a totes les colles de Carnaval consultades semblaven 

interessades a participar en el moment de la proposta, 

i només van quedar quatre colles, per tant es va acordar anul·lar aquesta iniciativa i treballar

cara l'any 2018, amb la intenció de què serveixi d'al·licient per millorar qualitativament la rua de 

febrer. També seria convenient establir entre tots quina seria la millor data per aquest esde

si l'1 de maig o fer-la el cap de setmana anterior o posterior al dia 1.

El Sr. Arau comenta que el seu parer, fer una rua de carrosses és molt complicat, 

estan desmuntades, ell consider

li donaria un punt diferent i que creu que tindria més bona acollida.

El Sr. Moliné creu que es poden fer les dues coses, qui vulgui porta

apunta que la carrossa és la que porta la música i que una rua de comparses sense música seria molt 

trista. 

La Sra. Gelabert explica que la idea d'aquesta rua és de 

guanyat més d'un premi a les diferents rues de Carnaval, no només les d'aquí. En aquesta rua també 

hi haurà subvenció per participant i premis. Explica que li agradaria que el fet d'organitzar aquesta 
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énez li explica que el Drac no estava fet perquè si pugessin els nens i el van malmenar. Per 

aquest any ens han proposat de fer un altre escultura, la del CapitanTrueno coincidint que és el seu 

aniversari, però no es va veure sentit tenir aquesta figura a la Platja i es va desestimar la proposta.

El Sr. Moliné proposa que es reforci la figura del drac perquè els nens s'hi puguin enfilar o inclús fer

ac per Sant Jordi que serveixi perquè els nens hi juguin, ell té el contacte d'un 

empresari de Roses que es diu Falgàs i que fa figures i atraccions infantils. El trucarà i li passarà el 

contacte al Sr. Jiménez, es deixa com a proposta per estudiar pel Sant Jordi 2018.

El Sr. García pregunta perquè per Sant Jordi s'ha permès tallar el cl. Pineda de Mar i no es va 

lo per fer la Botiga al Carrer. 

El Sr. Jiménez li contesta que entre activitat i activitat s'estava en l'impàs de la proposta de 

emipeatonalitzar o peatonalitzar el carrer Pinar del Mar, per això en aquells moments no es va 

El Sr. Moliné comenta que en haver-hi tres hotels a la zona s'hauria de tenir en compte de fer

semipeatonal per garantir els accessos als hotels. 

La Sra. Gelabert comenta que a l'última reunió ja va explicar la proposta de fer una rua de carnaval 

TOP TEN pel dia 1 de maig, tot i que a totes les colles de Carnaval consultades semblaven 

interessades a participar en el moment de la proposta, a l'hora de la veritat, forces es van tirar enrere 

i només van quedar quatre colles, per tant es va acordar anul·lar aquesta iniciativa i treballar

cara l'any 2018, amb la intenció de què serveixi d'al·licient per millorar qualitativament la rua de 

ebrer. També seria convenient establir entre tots quina seria la millor data per aquest esde

de setmana anterior o posterior al dia 1. 

El Sr. Arau comenta que el seu parer, fer una rua de carrosses és molt complicat, 

estan desmuntades, ell considera més interessant fer-ne una de comparses, que és molt més fàcil, se 

li donaria un punt diferent i que creu que tindria més bona acollida. 

El Sr. Moliné creu que es poden fer les dues coses, qui vulgui portar carrossa que la porti, també 

apunta que la carrossa és la que porta la música i que una rua de comparses sense música seria molt 

ue la idea d'aquesta rua és de convidar a les millors d'arreu, els que hagin 

un premi a les diferents rues de Carnaval, no només les d'aquí. En aquesta rua també 

hi haurà subvenció per participant i premis. Explica que li agradaria que el fet d'organitzar aquesta 
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énez li explica que el Drac no estava fet perquè si pugessin els nens i el van malmenar. Per 

coincidint que és el seu 

aniversari, però no es va veure sentit tenir aquesta figura a la Platja i es va desestimar la proposta. 

El Sr. Moliné proposa que es reforci la figura del drac perquè els nens s'hi puguin enfilar o inclús fer-

ac per Sant Jordi que serveixi perquè els nens hi juguin, ell té el contacte d'un 

empresari de Roses que es diu Falgàs i que fa figures i atraccions infantils. El trucarà i li passarà el 

t Jordi 2018. 

El Sr. García pregunta perquè per Sant Jordi s'ha permès tallar el cl. Pineda de Mar i no es va 

l'impàs de la proposta de 

emipeatonalitzar o peatonalitzar el carrer Pinar del Mar, per això en aquells moments no es va 

hi tres hotels a la zona s'hauria de tenir en compte de fer-lo 

La Sra. Gelabert comenta que a l'última reunió ja va explicar la proposta de fer una rua de carnaval 

TOP TEN pel dia 1 de maig, tot i que a totes les colles de Carnaval consultades semblaven 

a l'hora de la veritat, forces es van tirar enrere 

i només van quedar quatre colles, per tant es va acordar anul·lar aquesta iniciativa i treballar-la de 

cara l'any 2018, amb la intenció de què serveixi d'al·licient per millorar qualitativament la rua de 

ebrer. També seria convenient establir entre tots quina seria la millor data per aquest esdeveniment 

El Sr. Arau comenta que el seu parer, fer una rua de carrosses és molt complicat, ja que la majoria 

de comparses, que és molt més fàcil, se 

r carrossa que la porti, també 

apunta que la carrossa és la que porta la música i que una rua de comparses sense música seria molt 

convidar a les millors d'arreu, els que hagin 

un premi a les diferents rues de Carnaval, no només les d'aquí. En aquesta rua també 

hi haurà subvenció per participant i premis. Explica que li agradaria que el fet d'organitzar aquesta 
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segona rua aporti un plus i millori en qualitat la nostra rua de Carn

poder ser convidades a aquesta segona rua.

El Sr. Arau comenta que a parer seu, la rua de Platja d'Aro és molt difícil de millorar, opina que som 

molt crítics amb nosaltres mateixos i que des de fora ens veuen molt millor del que ens veiem 

nosaltres. Proposa que un dels premis podria ser l'allotjament de 10 p

exemple. 

La Sra. Guisado no hi està d'acordi creu que amb una rua és suficient. Comenta que de tot el 

programa de Carnaval només serveix la rua de dissabte i que la resta és només per la gent del 

municipi. 

El Sr. Moliné opina que el Carnaval és la festa major del nostre poble i que s'han de fer els actes 

perquè els gaudeixi la nostra gent. Proposa de fer una reunió per parlar únicament d'aquest tema.

La Sra. Gelabert especifica que no és tasca del 

Carnaval, per tant farà arribar les nostres 

La Sra. Masó demana que es tingui en compte que per aquestes dates

organitza la Fira del Formatge, que aquest 

volen consolidar demana que no 

 

3.- CALENDARIS ACTIVITATS JULIOL I AGOST

Es comenta que la majoria de les activitats que estan programades pel juliol i ago

consolidades d'altres anys. 

La Sra. Gelabert, comenta que és difícil tancar un calendari perquè sempre van sorgint propostes 

noves.Informa que el 22 de maig es farà la presentació d'Estereofònics.

El Sr. Moliné demana si es pot incorporar a aqu

festivals de música de S'Agaró i la Festa Major de Platja d'Aro.

El Sr. Jiménez comenta que tots aquests esdeveniments tenen una programació 

arribar quan les tinguin acabades.

El Sr. Tura apunta que faltaria incorporar el

No hi ha cap comentari més del calendari d'aquests mesos i es donen per bé.

El Sr. Tura proposa l'activitat "Full Moon" pel cap de setmana 9 i 10 de juny, serà per la lluna plena i 

ha pensat en diverses activitats

-Que tothom vagi vestit de blanc

-Engalanar els carrers en garlandes

-Llançament de fanalets de llum

-Fer una desfilada com la del Mr. Espanya

-Participació dels bars de nit i discoteques
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segona rua aporti un plus i millori en qualitat la nostra rua de Carnaval i que les colles s'esforcin per 

poder ser convidades a aquesta segona rua. 

comenta que a parer seu, la rua de Platja d'Aro és molt difícil de millorar, opina que som 

molt crítics amb nosaltres mateixos i que des de fora ens veuen molt millor del que ens veiem 

nosaltres. Proposa que un dels premis podria ser l'allotjament de 10 pax de les comparses, per 

La Sra. Guisado no hi està d'acordi creu que amb una rua és suficient. Comenta que de tot el 

programa de Carnaval només serveix la rua de dissabte i que la resta és només per la gent del 

l Carnaval és la festa major del nostre poble i que s'han de fer els actes 

perquè els gaudeixi la nostra gent. Proposa de fer una reunió per parlar únicament d'aquest tema.

La Sra. Gelabert especifica que no és tasca del Consell Local o de les associacions

, per tant farà arribar les nostres idees als organitzadors, perquè les tinguin en compte.

que es tingui en compte que per aquestes dates que l'Associació de S'Agaró 

organitza la Fira del Formatge, que aquest any ha estat el primer, la valoració ha estat positiva i la 

demana que no es trepitgi un esdeveniment amb l'altre. 

CALENDARIS ACTIVITATS JULIOL I AGOST 

Es comenta que la majoria de les activitats que estan programades pel juliol i ago

La Sra. Gelabert, comenta que és difícil tancar un calendari perquè sempre van sorgint propostes 

noves.Informa que el 22 de maig es farà la presentació d'Estereofònics. 

El Sr. Moliné demana si es pot incorporar a aquest calendari les dates de les visites guiades, els 

festivals de música de S'Agaró i la Festa Major de Platja d'Aro. 

El Sr. Jiménez comenta que tots aquests esdeveniments tenen una programació 

arribar quan les tinguin acabades. 

Tura apunta que faltaria incorporar elMagicNight el 7 de juliol. 

No hi ha cap comentari més del calendari d'aquests mesos i es donen per bé. 

El Sr. Tura proposa l'activitat "Full Moon" pel cap de setmana 9 i 10 de juny, serà per la lluna plena i 

en diverses activitats. 

Que tothom vagi vestit de blanc 

Engalanar els carrers en garlandes 

Llançament de fanalets de llum 

Fer una desfilada com la del Mr. Espanya 

Participació dels bars de nit i discoteques 
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aval i que les colles s'esforcin per 

comenta que a parer seu, la rua de Platja d'Aro és molt difícil de millorar, opina que som 

molt crítics amb nosaltres mateixos i que des de fora ens veuen molt millor del que ens veiem 

ax de les comparses, per 

La Sra. Guisado no hi està d'acordi creu que amb una rua és suficient. Comenta que de tot el 

programa de Carnaval només serveix la rua de dissabte i que la resta és només per la gent del 

l Carnaval és la festa major del nostre poble i que s'han de fer els actes 

perquè els gaudeixi la nostra gent. Proposa de fer una reunió per parlar únicament d'aquest tema. 

Local o de les associacions l’organitzaciódel 

als organitzadors, perquè les tinguin en compte. 

l'Associació de S'Agaró 

la valoració ha estat positiva i la 

Es comenta que la majoria de les activitats que estan programades pel juliol i agost ja estan 

La Sra. Gelabert, comenta que és difícil tancar un calendari perquè sempre van sorgint propostes 

est calendari les dates de les visites guiades, els 

El Sr. Jiménez comenta que tots aquests esdeveniments tenen una programació pròpia i que es farà 

El Sr. Tura proposa l'activitat "Full Moon" pel cap de setmana 9 i 10 de juny, serà per la lluna plena i 
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La Sra. Masó comenta que el 10 de juny en el

portes obertes on es donen a conèixer totes les activitats que 

motos d'aigua, submarinisme i aquest dia són 

de nusos marins, tasts de vins, activitats esportives....

El Sr. Jiménez considera que pel Full Moon tenim el temps molt just, entén que s'han de lligar encara 

totes les activitats i per fer la difusió com a mínim 

Es podria fer alguna cosa per començar i millorar

en què tothom vagi vestit de blanc i després anem millorant.

El Sr. Albertí opina que s'ha de buscar un ganxo, només dir a la gent que vagi vestida de blanc no 

gens de gràcia. 

La Sra. Guisado proposa de fer alguna activitat de música itinerant, té el contacte d'un grup de jazz 

que va en bicicleta pels carrers que són molt divertits, passarà el contacte perquè ho puguem veure i 

valorar. 

El Sr. Arau, és partidari de fer les coses ben fetes i no corrents, una activitat com la que es comenta 

es necessita un temps per treballar

però treballada per l'any vinent.

La Sra. Gelabert proposa de deix

proposta i la valorem. 

El Sr. Arau demana si l'ajuntament ajudarà amb la difusió del Marian Day. La Sra. Gelabert contesta 

que si ens fan arribar el programa cap problema, El Sr. Jiménez apunta qu

ajudar amb la difusió i que aquest any es farà igual.

 

4.- CONCLUSIONS OCUPACIÓ PARKING PLAÇA D’EUROPA AMB DADES COMPARATIVES 2015
El Sr. Jiménez procedeix a llegir les conclusions que s'han estret un cop s'han analitzat i 

dades entre un any i l'altre. Explica que la tendència en tot l'any és de creixement.

La valoració que s'ha fet per temporada

incrementat l'ocupació entre un 

setembre també ha tingut un increment d'un 10% per el qual

temporada. 

D'aquest informe també s'extreu que el resident durant la temporada alta decreix (bàsicament 

parlem de segona residència perquè els que vivim el municipi i no paguem l'aparcament s'han extret 

de la valoració) de les dades que ens han donat, s'observa que el maig i juny puja l'ocupació, que el 

juliol i l'agost decreix una mica i que el setembre i octub

segon resident no ve en temporada alta.

Aquestes són les conclusions que a priori surten d'aquesta anàlisi i que ens indiquen que de les 

propostes que van sorgint a les reunions d'associacions de fer campanya for

allargar-la estan donant el seu fruit.

Tots els presents estan d'acord que aquestes dades són significatives, ja que el visitant de Platja d'Aro 

arriba majoritàriament en cotxe.
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La Sra. Masó comenta que el 10 de juny en el Port d'Aro organitzen el Marina Day, és una jornada de 

portes obertes on es donen a conèixer totes les activitats que es poden fer en el Port com el k

me i aquest dia són gratuïtes, a més a més hi ha altres activitats com tal

de nusos marins, tasts de vins, activitats esportives.... 

que pel Full Moon tenim el temps molt just, entén que s'han de lligar encara 

totes les activitats i per fer la difusió com a mínim  es necessitarien dues setmanes...

podria fer alguna cosa per començar i millorar-ho de cara a l'any vinent, per exemple comencem 

en què tothom vagi vestit de blanc i després anem millorant. 

El Sr. Albertí opina que s'ha de buscar un ganxo, només dir a la gent que vagi vestida de blanc no 

La Sra. Guisado proposa de fer alguna activitat de música itinerant, té el contacte d'un grup de jazz 

que va en bicicleta pels carrers que són molt divertits, passarà el contacte perquè ho puguem veure i 

partidari de fer les coses ben fetes i no corrents, una activitat com la que es comenta 

es necessita un temps per treballar-la i a tres setmanes vistes no és suficient. La idea és molt bona 

però treballada per l'any vinent. 

La Sra. Gelabert proposa de deixar un termini d'una setmana perquè ens facin arribar alguna 

El Sr. Arau demana si l'ajuntament ajudarà amb la difusió del Marian Day. La Sra. Gelabert contesta 

que si ens fan arribar el programa cap problema, El Sr. Jiménez apunta que l'any passat ja es va fer 

ajudar amb la difusió i que aquest any es farà igual. 

CONCLUSIONS OCUPACIÓ PARKING PLAÇA D’EUROPA AMB DADES COMPARATIVES 2015
El Sr. Jiménez procedeix a llegir les conclusions que s'han estret un cop s'han analitzat i 

dades entre un any i l'altre. Explica que la tendència en tot l'any és de creixement.

La valoració que s'ha fet per temporada, també constata que durant els mesos de juny i juliol s'ha 

entre un  10 i un 20% correlativament, mentre que l'agost s'ha mantingut, i el 

un increment d'un 10% per el qual,  a priori significa que s'està alla

D'aquest informe també s'extreu que el resident durant la temporada alta decreix (bàsicament 

em de segona residència perquè els que vivim el municipi i no paguem l'aparcament s'han extret 

de la valoració) de les dades que ens han donat, s'observa que el maig i juny puja l'ocupació, que el 

juliol i l'agost decreix una mica i que el setembre i octubre torna a pujar, això ens fa pensar que el 

segon resident no ve en temporada alta. 

Aquestes són les conclusions que a priori surten d'aquesta anàlisi i que ens indiquen que de les 

a les reunions d'associacions de fer campanya for

la estan donant el seu fruit. 

Tots els presents estan d'acord que aquestes dades són significatives, ja que el visitant de Platja d'Aro 

arriba majoritàriament en cotxe. 
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el Marina Day, és una jornada de 

es poden fer en el Port com el kayac, 

gratuïtes, a més a més hi ha altres activitats com tallers 

que pel Full Moon tenim el temps molt just, entén que s'han de lligar encara 

dues setmanes... 

ho de cara a l'any vinent, per exemple comencem 

El Sr. Albertí opina que s'ha de buscar un ganxo, només dir a la gent que vagi vestida de blanc no té 

La Sra. Guisado proposa de fer alguna activitat de música itinerant, té el contacte d'un grup de jazz 

que va en bicicleta pels carrers que són molt divertits, passarà el contacte perquè ho puguem veure i 

partidari de fer les coses ben fetes i no corrents, una activitat com la que es comenta 

la i a tres setmanes vistes no és suficient. La idea és molt bona 

ar un termini d'una setmana perquè ens facin arribar alguna 

El Sr. Arau demana si l'ajuntament ajudarà amb la difusió del Marian Day. La Sra. Gelabert contesta 

e l'any passat ja es va fer 

CONCLUSIONS OCUPACIÓ PARKING PLAÇA D’EUROPA AMB DADES COMPARATIVES 2015-2016 
El Sr. Jiménez procedeix a llegir les conclusions que s'han estret un cop s'han analitzat i comparat les 

dades entre un any i l'altre. Explica que la tendència en tot l'any és de creixement. 

també constata que durant els mesos de juny i juliol s'ha 

nt, mentre que l'agost s'ha mantingut, i el 

a priori significa que s'està allargant la 

D'aquest informe també s'extreu que el resident durant la temporada alta decreix (bàsicament 

em de segona residència perquè els que vivim el municipi i no paguem l'aparcament s'han extret 

de la valoració) de les dades que ens han donat, s'observa que el maig i juny puja l'ocupació, que el 

re torna a pujar, això ens fa pensar que el 

Aquestes són les conclusions que a priori surten d'aquesta anàlisi i que ens indiquen que de les 

a les reunions d'associacions de fer campanya fora de temporada per 

Tots els presents estan d'acord que aquestes dades són significatives, ja que el visitant de Platja d'Aro 
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El Sr. Jiménez apunta que en el mail on es va enviar la con

dades i per tant qui estigui interessat a fer una anàlisi el pot fer i extreure les seves pròpies 

conclusions i si es fa algun càlcul que creuen interessant compartir

El Sr. Limonchi apunta que aquestes dades són 

bo també analitzar de la mateixa manera l'ocupació hotelera.

La Sra. Gelabert contesta que des de l'Oficina de Turisme es demanen a tots els allotjaments totes les 

dades i es fan els informes d'acord 

hotels i allotjaments contestin i després que les dades en

El Sr. Jiménez comenta que altres anys s'ha analitzat altres dades com la de residus o de consums, 

l'any passat,inclòs des del Port d'Aro ens van 

del port,  que vincula directament el volum de moviment en el port, no obstant es considera que no 

són prou representatives, ja que poden variar depenent de 

Hi ha altres dades que s'estan mirant però que són de pagament i 

pressupost.Són les de telefonia, aquestes ens indicaran quants mòbils han estat connectats als 

nostres servidors i d'on ve cada mòbil, es miraran de t

El Sr. Moliné insisteix i recalca que ha demanat en altres ocasions que seria bo d'encarregar a la 

Universitat de Girona, per exemple,

El Sr. Limonchi apunta que si volem arriba

enquesta al visitant que està al municipi.

El Sr. Moliné pregunta si Bookoing ha respost el que se li va demanar, el Sr. Jimenez li contesta que 

no i que s'ha insistit força, el sr. Moliné diu q

veure si li donen alguna resposta.

El Sr. Jiménez també comenta que a través de les càmeres de vigilància 

sofware informàtic de les càmeres es podrà 

vehicle que entra al municipi, però aquest

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

La Sra. Gelabert explica als presents que per l'any 2018 ja es tenen concedides dues fites importants i 

que s'haurien d'anar treballant des d'ara.

Una és la final de la Copa d'Europa de Korfball, 

persones cadascun més acompanyants.

L'altre és la trobada anual d'Erasmus,  aquesta se celebrarà una setmana abans o  desprès de 

Setmana Santa però encara no estan les dates 

aproximadament. 

Pels dos esdeveniments serà necessària la col·l

temporada baixa no tots els hotels i restaurants estan oberts.

Un altre esdeveniment que li han proposat és el certamen de  Mis Món, les dates proposades són la 

segona quinzena de setembre del 2017. 

tornat a oferir a nosaltres, no

contacte però ho comenta perquè valorem si estem d'acord en que es faci al nostre municipi.
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El Sr. Jiménez apunta que en el mail on es va enviar la convocatòria també es van passar aquestes 

dades i per tant qui estigui interessat a fer una anàlisi el pot fer i extreure les seves pròpies 

conclusions i si es fa algun càlcul que creuen interessant compartir-lo. 

El Sr. Limonchi apunta que aquestes dades són molt interessants i l'anàlisi també però creu que seria 

analitzar de la mateixa manera l'ocupació hotelera. 

La Sra. Gelabert contesta que des de l'Oficina de Turisme es demanen a tots els allotjaments totes les 

dades i es fan els informes d'acord amb les dades que han contestat, explica que costa molt que els 

contestin i després que les dades ens facin arribar siguin fiables.

que altres anys s'ha analitzat altres dades com la de residus o de consums, 

des del Port d'Aro ens van facilitar  les dades de consum de benzina del sortidor 

que vincula directament el volum de moviment en el port, no obstant es considera que no 

són prou representatives, ja que poden variar depenent de diversos factors. 

Hi ha altres dades que s'estan mirant però que són de pagament i s’està a l'espera d’un 

ón les de telefonia, aquestes ens indicaran quants mòbils han estat connectats als 

nostres servidors i d'on ve cada mòbil, es miraran de totes les companyies telefòniques.

El Sr. Moliné insisteix i recalca que ha demanat en altres ocasions que seria bo d'encarregar a la 

, per exemple, un estudi fet amb enquestes a peu de carrer

El Sr. Limonchi apunta que si volem arribar a l'estudi estratègic de turisme, una de les parts serà una 

enquesta al visitant que està al municipi. 

El Sr. Moliné pregunta si Bookoing ha respost el que se li va demanar, el Sr. Jimenez li contesta que 

no i que s'ha insistit força, el sr. Moliné diu que ell pot mirar de fer una trucada al seu contacte per 

veure si li donen alguna resposta. 

El Sr. Jiménez també comenta que a través de les càmeres de vigilància  i amb una actualització del 

sofware informàtic de les càmeres es podrà saber la procedència del vehicle i quanta gent va a cada 

vehicle que entra al municipi, però aquesta proposta encara està en fase d'estudi.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 

La Sra. Gelabert explica als presents que per l'any 2018 ja es tenen concedides dues fites importants i 

s'haurien d'anar treballant des d'ara. 

Una és la final de la Copa d'Europa de Korfball, que serà de l'11 al 14 de gener, seran

persones cadascun més acompanyants. 

'altre és la trobada anual d'Erasmus,  aquesta se celebrarà una setmana abans o  desprès de 

Setmana Santa però encara no estan les dates definides i es preveu l'assistència d'unes 800 persones

Pels dos esdeveniments serà necessària la col·laboració del sector hoteler i de restauració, ja que ser 

temporada baixa no tots els hotels i restaurants estan oberts. 

Un altre esdeveniment que li han proposat és el certamen de  Mis Món, les dates proposades són la 

segona quinzena de setembre del 2017. Són els mateixos organitzadors que Mr. Espanya i ens ho han 

tornat a oferir a nosaltres, no es disposa de més informació perquè només ha estat un primer 

contacte però ho comenta perquè valorem si estem d'acord en que es faci al nostre municipi.
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vocatòria també es van passar aquestes 

dades i per tant qui estigui interessat a fer una anàlisi el pot fer i extreure les seves pròpies 

molt interessants i l'anàlisi també però creu que seria 

La Sra. Gelabert contesta que des de l'Oficina de Turisme es demanen a tots els allotjaments totes les 

que costa molt que els 

facin arribar siguin fiables. 

que altres anys s'ha analitzat altres dades com la de residus o de consums, 

les dades de consum de benzina del sortidor 

que vincula directament el volum de moviment en el port, no obstant es considera que no 

s’està a l'espera d’un 

ón les de telefonia, aquestes ens indicaran quants mòbils han estat connectats als 

otes les companyies telefòniques. 

El Sr. Moliné insisteix i recalca que ha demanat en altres ocasions que seria bo d'encarregar a la 

un estudi fet amb enquestes a peu de carrer. 

r a l'estudi estratègic de turisme, una de les parts serà una 

El Sr. Moliné pregunta si Bookoing ha respost el que se li va demanar, el Sr. Jimenez li contesta que 

ue ell pot mirar de fer una trucada al seu contacte per 

i amb una actualització del 

el vehicle i quanta gent va a cada 

ncara està en fase d'estudi. 

La Sra. Gelabert explica als presents que per l'any 2018 ja es tenen concedides dues fites importants i 

que serà de l'11 al 14 de gener, seran 8 equips de 20 

'altre és la trobada anual d'Erasmus,  aquesta se celebrarà una setmana abans o  desprès de 

i es preveu l'assistència d'unes 800 persones 

aboració del sector hoteler i de restauració, ja que ser 

Un altre esdeveniment que li han proposat és el certamen de  Mis Món, les dates proposades són la 

Són els mateixos organitzadors que Mr. Espanya i ens ho han 

més informació perquè només ha estat un primer 

contacte però ho comenta perquè valorem si estem d'acord en que es faci al nostre municipi. 
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El Sr. Albertí pregunta pels costos, se li contesta que no se saben, però creuen que no serà gaire més 

del que va suposar Mr. Espanya i que per contra va tenir molta repercussió. Tothom està d'acord en 

la celebració d'aquest certament a Platja d’Aro.

El Sr. Albertí pregunta com va funcionar la cursa d'Eternal Running, se li comunica que pel que saben 

va anar bé i que no es va produir cap contratemp

menys que l’any passat però no gaire menys.

El Sr. Arau pregunta si ja estem en assumptes sobrevinguts i que té dues aportacions a fer:

La primera és deixar constància 

l’assistència dels polítics de l'oposició que no pas amb ells, la seva opinió és que són trobad

feina per parlar amb els regidors que portes aquestes àrees determinades i que tenen relació amb el 

sectors que treballen, no per fer política. 

El Sr. Moliné és del mateix parer i 

explicar el que es parla en el Consell Local.

El Sr. Jiménez i Sra. Gelabert contest

l'oposició són uns dels membres de la mesa i que per tant han d'estat convocats 

assistència sigui completament lliure.

El segon tema que el Sr. Arau vol comentar

si es podia canviar l'horari dels focs de Sant Joan perquè creu que a les 23 hores  és massa aviat. Se li 

va contestar que es valoraria però no 

La Sra. Gelabert li respon que ho van comentar a l'àrea i també a la comissió de govern, un cop 

valorat els pros i contres van acordar no canviar l'hora i deixar

tothom sap que l'horari està consolidat per

la seva petició. 

Tots els presents exposen els seus motius per def

a parlar a la comissió de govern i s'exposin de nou els motius amb tots els factors que s'han discutit i 

que l'Associació d'hostaleria que és un factor clau està a favor

queda que ho tornaran a parlar a la propera comissió de govern

El Sr. Moliné explica que Platja d'Aro està agermanat amb el municipi Francès de

que estaria bé que a l'entrada del municipi hi hagués un rètol que ho anuncies igual que està en 

altres municipis. També té un altre pregunta

dues escultures que anaven a joc i que ens van regalar els del municipi agermanat en una trobada 

que van fer a Platja d'Aro, des de fa temps veu que en falta una i creu que estaria bé que tornessin a 

estar les dues juntes. Tant la Sra.

pot estar aquesta escultura però que ho miraran i els diran alguna cosa la pròxima reunió.

Un altre tema que es parlar és de la Fibra Òptica, hi ha empreses que ja estan oferint als particulars la 

fibra òptica, el Sr. Jiménez comenta que s'han presentat tres projectes de tres empreses diferents: 

Fibra 365, Movistar i una empresa de Girona i que és molt possible que ja esti

particulars si volen la fibra. 
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rtí pregunta pels costos, se li contesta que no se saben, però creuen que no serà gaire més 

del que va suposar Mr. Espanya i que per contra va tenir molta repercussió. Tothom està d'acord en 

a celebració d'aquest certament a Platja d’Aro. 

regunta com va funcionar la cursa d'Eternal Running, se li comunica que pel que saben 

va anar bé i que no es va produir cap contratemps. En tema de participants en van haver una mica 

menys que l’any passat però no gaire menys. 

em en assumptes sobrevinguts i que té dues aportacions a fer:

La primera és deixar constància que li agrada més el format de reunió que s'ha portat avui

ssistència dels polítics de l'oposició que no pas amb ells, la seva opinió és que són trobad

feina per parlar amb els regidors que portes aquestes àrees determinades i que tenen relació amb el 

sectors que treballen, no per fer política.  

El Sr. Moliné és del mateix parer i apunta queen tot cas ja es tenen les comissions informativ

icar el que es parla en el Consell Local. 

contesten que segons les bases del Consell Local els partits polítics de 

l'oposició són uns dels membres de la mesa i que per tant han d'estat convocats 

completament lliure. 

que el Sr. Arau vol comentar, és que a la reunió passada va preguntar a la Sra. Gelabert 

si es podia canviar l'horari dels focs de Sant Joan perquè creu que a les 23 hores  és massa aviat. Se li 

valoraria però no li han fet arribar cap resposta a la petició.

La Sra. Gelabert li respon que ho van comentar a l'àrea i també a la comissió de govern, un cop 

s van acordar no canviar l'hora i deixar-la tant com estava pel fet de

othom sap que l'horari està consolidat però que té raó en el punt que se li havia de donar resposta a 

Tots els presents exposen els seus motius per defensar una hora o a un altre i demanen que es torni 

n i s'exposin de nou els motius amb tots els factors que s'han discutit i 

que l'Associació d'hostaleria que és un factor clau està a favor de què siguin una mica més tard es 

queda que ho tornaran a parlar a la propera comissió de govern. 

que Platja d'Aro està agermanat amb el municipi Francès de

que estaria bé que a l'entrada del municipi hi hagués un rètol que ho anuncies igual que està en 

altres municipis. També té un altre pregunta,  que és que pujant al Mas Nou e

dues escultures que anaven a joc i que ens van regalar els del municipi agermanat en una trobada 

que van fer a Platja d'Aro, des de fa temps veu que en falta una i creu que estaria bé que tornessin a 

estar les dues juntes. Tant la Sra. Gelabert com el Sr. Jiménez diuen que no tenen coneixement d'on 

aquesta escultura però que ho miraran i els diran alguna cosa la pròxima reunió.

és de la Fibra Òptica, hi ha empreses que ja estan oferint als particulars la 

fibra òptica, el Sr. Jiménez comenta que s'han presentat tres projectes de tres empreses diferents: 

Fibra 365, Movistar i una empresa de Girona i que és molt possible que ja esti
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rtí pregunta pels costos, se li contesta que no se saben, però creuen que no serà gaire més 

del que va suposar Mr. Espanya i que per contra va tenir molta repercussió. Tothom està d'acord en 

regunta com va funcionar la cursa d'Eternal Running, se li comunica que pel que saben 

s. En tema de participants en van haver una mica 

em en assumptes sobrevinguts i que té dues aportacions a fer: 

ó que s'ha portat avui,  sense 

ssistència dels polítics de l'oposició que no pas amb ells, la seva opinió és que són trobades de 

feina per parlar amb els regidors que portes aquestes àrees determinades i que tenen relació amb el 

tenen les comissions informatives per 

que segons les bases del Consell Local els partits polítics de 

l'oposició són uns dels membres de la mesa i que per tant han d'estat convocats encara que la seva 

, és que a la reunió passada va preguntar a la Sra. Gelabert 

si es podia canviar l'horari dels focs de Sant Joan perquè creu que a les 23 hores  és massa aviat. Se li 

. 

La Sra. Gelabert li respon que ho van comentar a l'àrea i també a la comissió de govern, un cop 

la tant com estava pel fet de que 

ò que té raó en el punt que se li havia de donar resposta a 

nsar una hora o a un altre i demanen que es torni 

n i s'exposin de nou els motius amb tots els factors que s'han discutit i 

de què siguin una mica més tard es 

que Platja d'Aro està agermanat amb el municipi Francès deBriva la Galharda i 

que estaria bé que a l'entrada del municipi hi hagués un rètol que ho anuncies igual que està en 

que és que pujant al Mas Nou en una plaça hi havia 

dues escultures que anaven a joc i que ens van regalar els del municipi agermanat en una trobada 

que van fer a Platja d'Aro, des de fa temps veu que en falta una i creu que estaria bé que tornessin a 

Gelabert com el Sr. Jiménez diuen que no tenen coneixement d'on 

aquesta escultura però que ho miraran i els diran alguna cosa la pròxima reunió. 

és de la Fibra Òptica, hi ha empreses que ja estan oferint als particulars la 

fibra òptica, el Sr. Jiménez comenta que s'han presentat tres projectes de tres empreses diferents: 

Fibra 365, Movistar i una empresa de Girona i que és molt possible que ja estiguin demanant als 
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Sense més preguntes per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.00 h.
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Sense més preguntes per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.00 h.
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                                                               Laura Riba Montesinos
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Sense més preguntes per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 12.00 h. 

 


