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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20210000854 (X2021000875) 
 

Dia: 25 de febrer de 2021 
Hora: 10.00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

   Assistents Ajuntament:  Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
    Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

   Sra. Jenny Xufré. Regidora Àrea de Turisme.  

   Sr. Joan Giraut. Regidor Junts per Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 

   Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                           Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

         Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  Sra. Imma Gelabert 
  Associació S’Agaró Sant Pol Es Mou 
  Sr. David Adrià   
  Sra. Carmen Serrat 
  Associació d’Hotelers de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Lluis Moliné 
  Associació d’Activitats Nàutiques Por d’Aro 
  Sr. Rafael Arau 
  Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 

  Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció de 
l’acta de la reunió anterior, no hi ha cap comentari a fer i s’aprova l’acta del dia 24 de 
novembre. 
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2. Presentació de l'informe de comptadors de vianants del 4T 2020. 
Pren la paraula el Sr. Joan Barceló per tal de comentar-nos l'informe trimestral dels 
comptadors de vianants, comenta que l'informe ens confirma de què tothom és 
conscient, hi ha hagut de decreixement de visites al voltant del 50%, les restriccions de 
mobilitat, obertures, aforaments i horaris han estat el factor clau d'aquesta davallada, no 
creu necessari valorar l'aforament per zones, ja que el decreixement ha estat 
proporcional a totes les zones. 
Així i tot a petició dels presents, s'acorda que s'enviarà una còpia de l'informe. 

 
 3. Resum final de la Campanya de Nadal i nova incorporació del Market Place 

Tot i que ja fa uns dies que es va acabar la campanya, el Sr. Barceló fa una breu explicació 
sobre la campanya de Nadal, va haver-hi tres premis, cotxe, bicicleta i com a novetat 
d'aquest any un paddle surf, també es van fer 14 lots de premis amb els regals que van 
fer els establiments participants. 
Hi ha hagut 52 empreses participants i 6 empreses i entitats com a col·laboradors 
especials (hotels que estan tancats i no podien obrir, però volen fer obsequi, i aquest any 
s'han afegit el Girona FC, Bàsquet Girona i Spar UNI Girona). 

 El total de clients que s'han descarregat l'APP són 1.500. 

 El total de vendes a través de l'aplicació de tota la campanya: 2.400 vendes. 

 L'import gastat en euros: 189.353.€ aprox. Segons l'aplicació entre el 28 de novembre 
que comença la campanya al 4 de gener que finalitza. 

 El dia de més vendes va ser el 19 de desembre (151 vendes) i el 4 de gener (190 
vendes) 

 El dia de la setmana que més es venia els dissabtes. 

 Les hores de venda durant el matí entre 11 i 13.00 i tarda entre 17.00 i 19.00 h. 
 

La Sra. Guisado comenta que per ella aquestes valoracions no són del tot fiables, ja que 
molta gent, clients de la seva botiga, no es van voler descarregar l'APP, se li contesta que 
aquestes dades són extretes només els que van fer servir l'APP. 

 
El Sr. Barceló explica que ben aviat ja disposarem d'un MarketPlace i que a través 
d'aquest es podrà vendre i pagar a través de l'APP, és una eina que pot ajudar molt al 
comerciant en aquests moments. 

 
 4.- Informació sobre les subvencions previstes a les empreses per l’any 2021. 

El Sr. Barceló informa els presents de les subvencions que hi haurà per aquest 2021, seran 
en tres àmbits: 

 
Subvenció a l'emprenedoria: ajudes les persones físiques que iniciïn una nova activitat 
empresarial i es donin d'alta com a professionals autònoms establint el domicili social a 
Castell-Platja d'Aro. 
La quantia dels ajuts a les persones que es donin d'alta com a professionals autònoms és 
d'un import de 400 euros per a la totalitat dels 6 primers mesos. 
 
Subvenció a la millora del comerç: Les línies estratègiques proposades en el Pla de   
Millora Contínua del Comerç. Aquestes línies són: 
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a) Programa d'acompanyament empresarial diagnosis comercial: prediagnosi + propostes 
de millora 
b) Millora en la incorporació de noves tecnologies digitals, potenciar l'omnicanalitat 
creant estratègies que integrin la botiga física i la botiga en línia per millorar l'experiència 
de compra dels clients. 
c) Millora de l’embelliment de l’establiment: façana, retolació, aparadors i accessibilitat. 
Els beneficiaris seran els establiments comercials individuals de venda al detall situats al 
municipi, oberts com a mínim 8 mesos a l’any.   
Topall màxim d’ajuda: 300.-€  
 
Subvenció al foment de l’ocupació: L'objecte d’aquesta ajuda és regular, fixar els criteris i 
el procediment per a la concessió de subvencions per a aquelles empreses que 
desenvolupin la seva activitat al municipi de Castell-Platja d’Aro i que contractin 
laboralment persones desocupades inscrites a la borsa de treball de municipi durant un 
període mínim de quatre a sis mesos i els imports aniran dels 300 als 500 € mensuals. 
 
El Sr. Moliné creu que aquestes no són unes subvencions suficientment valentes pel 
moment en què ens trobem i comenta que troba a faltar la subvenció que es va donar 
l'any passat sobre l'adequació de l'empresa a la Covid, sol·licita que s'inclogui aquesta 
subvenció a aquest any també. 
En el tema de l'ocupació creu que malauradament aquest any les contractacions seran 
curtes, si com a mínim a les contractacions de quatre mesos subvencionessin 500 euros 
es podria cobrir com a mínim el cost de la seguretat social. 
 
La Sra. Guisado i la Sra. Serrat comenten que si tens fixes discontinues tampoc es poden 
adherir a la subvenció, que són per gent que es contracti de nou. 
 
El Sr. Barceló explica que han millorat la subvenció respecte a la de l'any passat, s'ha fet 
tres trams de contractació quan l'any passat només es podien acollir si contractaven per 
sis mesos i que aquesta subvenció està creada a part d'ajudar a les persones creant llocs 
de treball nous i a les empreses per ajudar-los a l'hora de contractar personal. 
 
El Sr. Canadell creu que s'hauria de subvencionar amb més mesos, encara que entén que 
per això farien falta més diners. 
 
El Sr. Jiménez comenta que tothom ha de ser conscient en el moment que ens trobem i 
les limitacions dels recursos, els ingressos han disminuït, s'han prioritzat els recursos a 
àrees més necessitades com serveis socials. 
Respecte a la subvenció de la Covid que es va donar l'any passat es va dotar la subvenció 
amb 300.000 € i no s'han fet servir més de 45.000 €, aquests diners són diners que no es 
poden fer servir fins que es pot disposar del romanent. 
Una altra subvenció que no ha funcionat ha estat la subvenció a les empreses del segell 
turístic, només l'han demanat la subvenció una empresa i en canvi s'han acreditat 10 
empreses que aquestes no l'han demanat. 

 

mailto:promocioeconomica@platjadaro.com


  

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                                 
Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                                                                                             Tel. 972 80 42 07                                                                 
17250  Platja d’Aro                                                                                                                                aroimpulsa@platjadaro.com 

El Sr. Moliné li contesta que a parer seu no s'ha de castigar a tothom perquè hi hagin 
poques empreses que demanin les subvencions, sobre el tema dels fixos discontinues no 
entén per què no poden entrar a les subvencions. 

 
Es demana l’opinió del Sr. Adrià, que és gestor,  explica que la inspecció en aquests 
moments està més pendents per controlar tot el tema de contractacions, les bases de la 
subvenció ja posa quines persones i tipus de contracte poden ser subvencionables, 
precisament ell va sol·licitar una ajuda per cobrir una baixa de maternitat i no va poder 
acollir-se per aquest motiu, les bases són clares en aquest context. 

 
El Sr. Jiménez remarca que amb aquesta subvenció el que es vol aconseguir és fer créixer 
el número d'ocupats, potser en un context com el que estem el dia d'avui, es podria mirar 
que el fons de la subvenció estigués més encaminat a mantenir que no pas créixer els 
llocs de treball. 
 
El Sr. Adrià vol aprofitar per parlar sobre si es té previst fer alguna mena de bonificació o 
ajuda en els tributs locals, com per exemple, IBI, Plusvàlues, IAE... 
 
L'Ibi per aquest 2021 s'ha mantingut i respecta els altres impostos són estatals i 
l'ajuntament sí que es queda un petit percentatge, però bàsicament fa els tràmits. 

 El Sr. Barceló comenta que l'IAE s'aplica a empreses que girin més d'un milió d'euros. 
 

El Sr. Adrià comenta que tenen previst assistit a una reunió on parlaran d'impugnar 
aquest tribut. 

 
El Sr. Moliné insisteix que estudiïn la possibilitat de modificar la subvenció del foment 
d'ocupació i és que mirin de tornar a fer la subvenció d'adequació a la Covid. 

 El Sr. Jiménez diu que ho valorarà. 
 
 5.- Informació de la formació prevista per empresaris durant l’any 2021 

El Sr. Barceló explica breument les formacions previstes per aquest 2021 que són les 
següents: 
 

 MINDFULNESS: impartit per Pimec i es farà el dia 23 de març 
Objectius generals: Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de 
consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, 
gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia. 
Establir un pla d'acció per a la millora professional en els aspectes d’autoconsciència, 
control emocional, gestió dels canvis i benestar general. 
 

 ELS KIP'S AL SERVEI DE LES PERSONES: Ho impartia Escodi i està previst pel 21 d'abril 
Objectius generals: Saber mesurar l'activitat comercial del nostre establiment amb 
indicadors comercials (KPI's) per disposar de la informació necessària per prendre 
decisions amb garanties d'èxit i així millorar els resultats dels nostres establiments. 
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Demanen que són aquests indicadors, el Sr. Canadell respon que són uns indicadors que 
serveixen per mesurar l'activitat comercial de la botiga, per exemple, entren suficients 
persones al meu comerç, totes les persones que entren compren.... 

 
 ESCAPE ROOM: Ho impartirà MC empreses i està prevista pel mes de maig. 

Objectius generals: potenciar les competències i les habilitats a mesura que es van 
superant reptes lògics i creatius. 

 
 6.- LLEI APEU’S 

El Sr. Barceló comenta que la llei dels Apeu’s ja estat aprovada i creu que és una eina que 
pot ajudar a determinats espais a millorar l’entorn o a dinamitzar una zona. 
Per portar a terme un Apeu’s,  primer de tot s’ha de delimitar l’espai, s’ha de crear l’òrgan 
gestor, s’han de fer votacions per poder-lo aprovar ... No són tràmits senzills. 

 
El Sr. Jiménez comenta que la idea seria fer venir un professional perquè expliqués com 
hauria de ser un Apeu’s en un marc com el de Castell d’Aro, de Platja d’Aro o de S’Agaró. 
Comenta que els Apeu’s no serveixen només per  un tema de dinamització, es poden usar 
per a altres necessitats com millora de l’embelliment de la zona, neteja, seguretat... i a 
vàries opcions. 
 
La Sra. Gelabert és del parer que en un projecta així no només guanya el que el fa sinó 
que guanyen tots perquè és una millora per tothom. 
 

 La Sra. Guirado agraeix la informació i li agradaria tenir més informació al respecte. 
 

El Sr. Jiménez aprofita el moment per comentar que s’està treballant en la redacció 
jurídica dels plans especials de les Galeries, hi ha alguna més complicada que altre per 
tenir subterranis i creu que en uns 8 mesos aproximadament es podria tenir una proposta 
en ferm perquè els carrers de les Galeries passin a ser via pública i deixin de ser privats. 

 
 7.- ACTIVITATS 2021 TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA   
 Es comenten les accions juntament amb la campanya promoció de primavera. 
 
 8.- CAMPANYA PROMOCIÓ PRIMAVERA 

La Sra. Xufré passa la paraula al Sr. Gay perquè comenti la campanya prevista de 
primavera, serà una publicitat que explica l’experiència des de la primera persona, sobre 
les diferents activitats i espais que es poden realitzar en el municipi, són activitats que es 
poden fer amb família, sols, amb parella i de diversos perfils d’edat, des dels més joves als 
més grans, el municipi disposa d’un ventall ampli per poder oferir totes aquestes 
activitats. 
Els medis que tindrem per oferir aquesta publicitat, seran  la continuació del Patrocini de 
l’Espai Temps a TV3  que retornarem a iniciar entorn de la Setmana Santa fins a finals 
d’any i altres espais que s’estan valorant. 

  
 S’ha editat una guia de senderisme que complementa el de Natura Local. 
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La Sra. Guirado pregunta per l’escultura de la nena que estava en el passeig marítim i que 
s’ha tret en motiu de les obres realitzades, aquest fet ha portat controvèrsia a través de 
les xarxes socials. 
 
El Sr. Jiménez li contesta que aquesta escultura que estava en una piscina en el passeig 
està localitzada i que es tornarà a posar, però que la piscina no es tornarà a fer. Continua 
parlant i defensa que l'espai natural del qual disposem a municipi, més enllà del comerç 
que ens identifica i que són accions que podem fer a l'aire lliure, amb amics, família... en 
un marc de primavera i de cara al bon temps. 

 
El Sr. Tura opina de les imatges que han passat dels espais del municipi troba a faltar el 
Club de Tenis, el Sr. Adrià està d’acord ja que, últimament a través del club  s’estan 
portant a terme tornejos a nivell professionals importants. 

 
El Sr. Gay  respon que són dos marcs de treballs diferents i que en un anunci no es poden 
treballar tots dos a l’hora. 

 
La Sra. Gelabert comenta que es troben a faltar moltes coses, però que no és el cas de 
l’anunci, no poden promocionar tot els que es té, per exemple ella troba a faltar en el cas 
dels allotjaments són els càmpings que són a l’aire lliure i tampoc estan. 

 
La Sra. Xufré, explica que s'està treballant en el turisme esportiu i en el Pla Estratègic de 
turisme que s'ha fet està representat, però que en aquest anunci es parla de l'entorn, 
explica que ja és complicat que surtin els tres nuclis del municipi, però és totalment 
inviable que es representin totes les activitats. 
Es recorda que en combinació en l'anunci més llarg es fan càpsules per poder fer 
promocions puntuals, per exemple ara que ja es té els calendaris de les vacances escolars 
de França es passaran càpsules publicitàries per aquest mercat, tot contant que el 
problema pandèmic et permeti tenir mobilitat. 

 
El Sr. Arau, li agrada la campanya i a parer seu transmet una sensació de qualitat, aquesta 
característica va dirigit a un sector de gent determinat que és el que es vol o necessita el 
nostre municipi, el que sí que li manca l'anunci és el sector de l'oci nocturn que és el que 
fa més temps que està tancat i creu que l'oci nocturn de qualitat pot conviure 
perfectament amb el que s'està publicitant tot i que entén que és complicat de gestionar. 
Li respon el Sr. Jiménez dient que l'oci nocturn és el que està en una situació més 
complicada, aquest sector es faran accions concretes en el moment en què es desencalli. 

 
El Sr. Moliné apunta que amb la taxa turística s'ha pagat aquest anunci, creu que s'ha de 
demanar l'opinió del sector abans de decidir en què es vol invertir la taxa. 
El Sr. Jiménez comenta que ja es va comentar abans i que la decisió va ser que es gastés 
tota en campanyes i mercats atraients de turistes al nostre municipi. 
La Sra. Gelabert creu que no només hem de posar la mirada cap a França a l'hora de fer 
campanyes. 
La Sra. Xufré contesta que els mercats plantejats a l'hora de fer promoció són: Anglaterra, 
Alemanya, França i el Benelux. 
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El Sr. Moliné vol agrair i fer constar que s’hagi tingut en compte la marca 365 i que surti a 
l’anunci. 
 
Pren la paraula el Sr. Giraut, sobre el tema dels APEU's de la manera que es planteja creu 
que pot ser una bona eina per la millora i rehabilitació de les Galeries, els comerços més 
grans creu que seran reticents a aquesta eina. 
 
Pel que fa a la campanya li sembla bé, la promoció en els països que s'ha proposat si bé 
haurem d'estar a l'expectativa de la vacuna. A parer seu no es pot inquirir tota l'oferta 
que hi ha en el municipi en un espot de promoció del municipi. 

 
Un altre tema que comenta és que des de Girona s'està plantejant el trenet de les 
Gavarres, com a municipi creu que s'hi hauria d'apostar fort des del principi per aquesta 
proposta, comenta que ja hi havia un projecte que aquest trenet passava per Platja d'Aro. 
 
Sobre el tema de la via verda està molt avançada, però a la zona de l'av. 11 de setembre 
hi ha un nus que si no el desencallem, quedarà sense connectar, s'hauria de buscar una 
altra via que podria ser una línia paral·lela al passeig marítim fins a arribar al Cavall 
Bernat, sabem que la Generalitat té les competències, però si es demana conjuntament 
amb les associacions, podria ser factible, no hi ha impediments tècnics i ja es va aprovar 
un reglament en el Ple. 
 
I per últim opina que el Parc dels Estanys és un atractiu singular que tenim al municipi i 
que s'hauria de potenciar més. 

 
La Sra. Guisado demana que es tingui en compte a fer promoció en l’àmbit cultural, a 
parer seu no se’n fa gaire. 

 
La Sra. Gelabert vol fer constar que a les marquesines del bus de S’Agaró hi ha uns vinils 
de les activitats del 2019, creu que es podria posar algun vinil genèric fins que no es facin 
activitats noves. 

 
 La Sra. Serrat també manifesta que la pantalla informativa no funciona 
 

La Sra. Xufré li contesta  que amb la normativa de COVID es van apagar totes les pantalles 
tàctils, ja que no es podien tenir, la de Castell d’Aro funciona amb imatges rotatives, però 
ara no és tàctil. 

  
 8.- NOVA GIMCANA DEL XALARI 

Canvia de tema i comenta que estan preparant la nova gimcana del Xalarí, la de Nadal va 
costar, però al final es van apuntar 40 establiments i va haver-hi més de 400 participants. 
Es continua amb el problema de comunicació entre nosaltres, és conscient que és 
complicat, però s'ha de trobar alguna fórmula de millora en aquest tema, així i tot creu 
que la gimcana va anar prou bé per repetir-la. 
Actualment hi ha tres gimcanes que es poden anar fent, una en cada nucli del municipi i 
n'estan ideant una més encaminada a joventut a través de les noves tecnologies i que 
envolti els tres nuclis també. 
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Sobre les activitats previstes comenta que s’estan treballant les activitats habituals amb 
les restriccions pertinents, es comenta que es té previst cobrar un cost mínim per assistir-
hi d’aquesta manera hi ha una mica més d’obligació d’anar-hi. 

 
 9.- EVOLUCIÓ DE LES TAULES DE TREBALL 

Respecte a l'evolució de les taules de treball, s'han desenvolupat en normalitat i es va 
acordar que no assistissin ni els regidors i alcalde per tenir més llibertat i no hi hagi cap 
condicionant. 

 
 10.- EVOLUCIÓ DEL CURS D’ACCESSIBILITAT. 

Sobre l'accessibilitat comenta que és molt difícil ser accessible en tot s'ha d'anar fent 
millores en aquest entorn de mica en mica, no es poden fer totes de noves. Comenta que 
actualment s'està fent una formació molt encertada en aquest àmbit i que el ponent ho fa 
molt bé, puntualitza que aquell allotjament o establiment comercial que millori en aquest 
àmbit tindrà moltes més oportunitats de negoci, ja que és un turisme que té molt per 
creixer. En aquest curs també es parla una mica sobre l'edat, la gent cada vegada té més 
esperança de vida i s'allargarà l'edat, per tant invertir en accessibilitat serà rendible. 
Explica que en el curs ha trobat a faltar participació de l'empresariat, per exemple no hi 
havia cap associació apuntada. 

 
La Sra. Serrats vol fer constar  l’accessibilitat al camí de ronda està molt malament, hi ha 
trams que no es pot accedir amb cadira de rodes o amb un cotxet de bebè. 

 
El Sr. Jiménez li comenta que està al cas i que hi ha un projecte de reforma sobre 
l’accessibilitat en aquests punts. 

 
 11.- ASSUMPTE SOBREVINGUTS 

La Sra. Mestres comenta que hi ha una inquietud respecte a la temporada, ells com a 
càmpings estan preparant per obrir per Setmana Santa, però que no saben si serà 
possible, pregunta si des del consistori es tenen algunes notícies al respecte. 
El Sr. Jiménez li contesta que ells no saben gairebé res més, que quan el Procicat dóna 
alguna notícia s'assabenta igual que la resta, personalment creu que per Setmana Santa 
possiblement hi haurà un confinament provincial, però no ho sap segur. 
Comenta que l'índex com a poble està per sota dels 250, explica que en ser un municipi 
en pocs habitants quan hi ha algun contagi es dispara aquest índex, es dispara. 

 
El Sr. Moliné comenta que ell obre l’hotel a finals de març perquè hi ha prevista una cursa 
i té forces reserves. 

 
La Sra. Gou comenta per si pot ser d'interès que els càmpings a Pals obriran a partir de 
juny, ja que es fixen en França que aquest país està pitjor que nosaltres. 

 
El Sr. Moliné pregunta sobre la proposta de tenir un mòdul de Formació Professional en el  
l'àmbit de cuina i restauració i que es van iniciar els  tràmits fa uns anys,  se li contesta 
que no hi ha novetats. 
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També pregunta sobre les escultures que estaven a la plaça pujant cap el Mas Nou, que 
només n'hi ha una, se li contesta que ja es va preguntar i se li va informar que es va 
trencar. 

 
El Sr. Tura fa un comentari respecte a la neteja de les voreres, observa que aquestes estan 
força brutes, se li respon que s'ha adquirit una Karcher que va amb aigua calenta i s'ha 
parlat amb l'empresa de neteja perquè facin una neteja més a fons dels carrers del 
municipi. Comenta que es nota més en els punts on hi ha comerços tancats, ja que 
aquests en estar tancats no fan la neteja diària i aquesta s'ha notat. 
 
La Sra. Guisado pregunta per Sant Jordi, ella té previst de posar parada igual que per la 
botiga al carrer. 

 
Sense més preguntes i comentari per part dels assistents s’aixeca la reunió quan són les 
12.15. 

 
 
 
 
 
 Secretaria. 
 Laura Riba Montesinos. 
 
 
 
 
 
 

LAURA RIBA 
MONTESINOS - DNI 
35115484G (AUT)
Firmado digitalmente por 
LAURA RIBA MONTESINOS - 
DNI 35115484G (AUT) 
Fecha: 2021.06.02 11:00:34 
+02'00'
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ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20210002402 (X2021002455) 
 

Dia: Dimecres 14 d’abril de 2021 
Hora: 09:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 

   Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 
   Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

    Sr. Joan Giraut. Regidor Junts per Castell-Platja d’Aro i                                   

S’Agaró 

  Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                          Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica. 

        Sr. Carlus Gay. Àrea de Comunicació 

        Sr. Quim Porta. Àrea d’Esports 

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 
  Associació del Petit Comerç i Turisme 

Sra. Dolors Guirado 
Associació Culturejant 
Sra. Gemma Guisado 

  Sector Càmping 
Sra. Marina Mestres 
Associació d’hotels de Platja d’Aro 
Sr. Lluis Moliné 
Associació d’Empreses del Sector Nàutic 
Sr. Rafel Arau 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 
 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.  
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i demana si hi ha alguna menció 
sobre l'acta de la reunió anterior. 
El Sr. Moliné comenta que no té res a dir respecte a l'acta, però vol saber si s'ha pres algun 
acord respecte a les subvencions 2021 i si s'ha repensat en tornar a atorgar subvenció a les 
empreses per adequació al COVID, se li contesta que si i que més tard es parlarà. 
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Abans de començar en la reunió el Sr. Quim Porta, cap d’àrea d’esports, ens explica 
l’activitat prevista de Triatlò TRADEINN 140.6INN de llarga distància durant l’últim cap de 
setmana del mes de maig. 
Excusa al regidor, Pedro Torres, que no ha pogut assistir per motius de feina i facilita un 
dossier explicatiu de l’activitat. 
Les idees principals són: 
- Activitat amb ressò perquè ha estat triada com a seu del Campionat d’Espanya 
- La reconeix com a prova classificatòria de la COLLIN’S CUP (atorga punts de posicions 

en el rànquing internacional) 
- Gran cobertura mediàtica i dotació extraordinària de premis pels dos punts exposats 

anteriorment. 
- El dia d'avui hi ha inscrits 1.000 participants i 120 són d'elit. 
- Resum dels horaris i informació de recorreguts i talls de carrers. 
- Demana col·laboració de les associacions perquè informi els seus associats. Des de 

turisme estan organitzant activitats paral·leles pels acompanyants, i comenta que si 
alguna associació o algun comerç vol aportar alguna cosa, serà benvinguda, comenta 
que els esportistes i els acompanyants aniran identificats amb una polsera. 

 
El que  més inquieta als presents és el caos circulatori, ja que el trànsit rodat quedarà 
restringit, el Sr. Jiménez ho assimila al tancament que es fa per Carnaval i apunta que en 
alguna ocasió ja s’havia comentat que l’esport podria ser una de les variants de promoció 
turística. Cal dir que tot i que és una activitat privada i que no té una aportació directa sí 
que n'hi ha d'indirecta i esperem que aquesta aportació ens retorni positivament. 
 
Es passa al torn de preguntes. 
La Sra. Gemma Guisado pregunta el preu de la inscripció i que significa el 140.6INN, el preu 
de la inscripció no el sap exactament, i el 140.6INN comenta que li sembla que  és la 
distància total de les curses amb mesura internacional. 
La Sra. Gemma Gou pregunta si els organitzadors són els de TRADEINN de Celrà, se li 
respon que sí. 
Ens explica el Sr. Porta que en el Cl. Juli Garreta es farà una mica de fira comercial esportiva 
i han negociat  amb l’organització que si hi ha algun comerç del sector esportiu del 
municipi, pot participar sense pagar inscripció. 
El Sr. Moliné comenta que el recorregut pel passeig marítim d’anada i tornada potser serà 
un pel just d’espai. 
El Sr. Joan Giraut diu que està d'acord amb la carrera, però que un diumenge 30 de maig 
tancar el municipi d'aquesta manera tindrà conseqüències que no es poden obviar, els 
voluntaris al final faran la seva feina, per part seva no veu que sigui un tancament com el 
de Carnaval i en altres ocasions s'ha fet curses que ha estat impossible accedir al municipi, 
a parer seu no se li ha de restar importància el que representa tenir l'accés al municipi 
tancat. Demana si poden canviar rutes que afectin el menys possible. 
El Sr. Porta li comenta que canviar la ruta queda descartat, ja que està tot molt mesurat i 
estudiat per part de l'organització. 
El Sr. Carlus Gay comenta que mediàticament tindrem un gran ressò, ja que hi ha mitjans 
compromesos com Teledeporte i altres representatius que serà de gran impacte 
promocional. 
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El Sr. Giraut opina que l'Associació d'Empresaris també hauria de donar la seva opinió 
respecte al tancament i de tot en general. 
El Sr. Canadell dona importància per on passa la cursa, si es canvia la ruta, es perd la 
capitalitat. 
Troba bé de tenir l'exclusivitat de la prova almenys tres anys amb intenció d'allargar, 
demana que l'oposició també hi estigui d'acord. 
Pren la paraula la Sra. Dolors Guirado i comenta que en el Consell hi ha més associacions i 
que totes han d'estar d'acord. 
El Sr. Giraut, puntualitza que quan ha dit l'Associació d'Empresaris també es referia a les 
altres. 
La Sra. Gemma Guisado pregunta si es farà acta de clausura, se li respon que sí que serà el 
31 de maig a les 12.00 h. Proposa de fer alguna activitat cultural a la platja, el Sr. Jiménez 
comenta que mirin si es munta l'escenari del jazz, que parlin en serveis per saber de quins 
espais es disposen. 
El Sr. Rafel Arau opina que en el Passeig és possible que es trobin amb algun problema, ja 
que no hi ha un ordre, passen bicicletes, patinets, les terrasses ocupen molt d'espai... a 
parer seu no està ben regulat. 
El Sr. Quim Porta apunta que tenen previst passar per tots els restaurants de la platja i 
informar-los de la cursa. 
El Sr. Giraut li agradaria afegir que es pensi bé amb la pròrroga i que hi hagi opcions de 
replanteig després de l'experiència del primer any. 
El Sr. Jiménez, contesta que hi ha prevista una reunió de valoracions per reestructurat tot 
el que no ha funcionat. 
 
2.- Informació de la campanya de Primavera 2021. 
El Sr. Carlus Gay ens comenta la campanya publicitària prevista i que durarà fins al mes de 
juny i després la lligarem amb la d'estiu, ens explica que tenen contacte amb una agència 
amb zona d'influència del sud de França, malgrat els problemes actuals, amb la intenció de 
buscar resultats d'immediatesa, però també que sigui de reforç. 
La Campanya que s'ha fet ara per primavera i que ja es va mostrar, ens ensenya espais 
verds a l'aire lliure i la que es farà a l'estiu es promocionarà altres entorns diferents, 
potenciant la restauració, allotjament... àmbits que no han tingut presència a la campanya 
de primavera. 
El Sr. Joan Barceló ens explica la campanya comercial de "Platja d'Aro entre Flors" aquesta 
campanya ha estat consensuada amb les diferents associacions d'empresaris del municipi. 
La Campanya té diferents vessants: 
- Campanya comercial a través de l'APP Aro Impulsa, on se sortejaran 6 talonaris amb 10 
talons cada un de 50 €. 
- Concurs d'aparadors comercials amb dos premis de 500 € cada un. 
- Espais de decoracions en diferents punts del municipi. 
- Campanya gastronòmica. 
 
3.- Informació 1r. Trimestre 2021 comptador de vianants 
Es dóna un informe a cada persona present i el Sr. Joan Barceló fa una lectura ràpida sobre 
les afluències, a destacar l'increment de visitants per Setmana Santa, la resta amb les 
restriccions de mobilitat que hem tingut són merament informatives i no es poden 
analitzar gaire. 
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El Sr. Jiménez comenta que amb l'experiència que hem tingut durant aquesta Setmana 
Santa i les aglomeracions que s'han produït ens fa posar sobre la taula un altre cop l'opció 
del tancament de l'Av. S'Agaró aquest estiu. Per part de l'Ajuntament es posaran totes les 
mesures per evitar multituds, però qui té la responsabilitat final són de les mateixes 
persones. 
La Sra. Gemma Guisado pregunta si aquest any també es contractarà la figura dels 
informadors, se li contesta que no, però que s'ampliarà la plantilla de la Policia Local amb 6 
interins més, ja que els informadors només poden informar i la policia té més força en 
aquest sentit. 
 
La Sra. Dolors Guirado es queixa de la manca de lavabos  i més ara que la restauració està 
tancada a partir de les 17.00 hores. 
El Sr. Jiménez li comenta que s’ha incrementat i han reforçat la neteja dels lavabos públics 
que hi ha a la Pl. Europa d’igual manera que es va reforçar la recollida de les escombraries. 
Se li contesta que només aquests lavabos no són suficients i que proposen de posar 
lavabos extres dels portàtils per augmentar el servei.  
El Sr. Jiménez s’ho apunta per parlar-ho amb la regidora Montse Rovira. 
 
4.- Informació sobre la formació 2021. 
El Sr. Barceló fa un breu resum de la formació que s’ha portat a terme i la que resta 
pendent. 
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

Es realitzen dues formacions periòdiques dirigides a les persones inscrites a la borsa de 
treball municipal: 

 CURS D’ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA I DE RECERCA DE FEINA 
Formació en petites càpsules formatives adreçada a les persones usuàries amb 
coneixements nuls o bàsics d’informàtica que necessiten aprofundir en l’entorn 
informàtic i tecnològic amb l’objectiu de promoure la seva autonomia en la recerca de 
feina. 

 HABILITATS PERSONALS 
Promou les habilitats personals a l’hora de relacionar-se amb les altres persones, i 
sobretot en el moment d’afrontar una entrevista de treball. Es tracten aspectes com  
la transparència, la coherència i l'assertivitat. També intenta generar noves habilitats i 
ser més conscients del  propi potencial, o treballar els nostres punts forts i febles. 
 

Com a formacions extres per a persones aturades: 

 PERSONAL AUXILIAR POLIVALENT PER A CÀMPINGS 

 CURS DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES EXTERIORS I VIA PÚBLICA 
 
FORMACIÓ EMPRESARIAL 

 CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS 

 CURS MINDFULNESS PER EMPRESARIS/ES I EMPRENEDORS/ES.( 26/03 ) 

 INDICADORS COMERCIALS KPI’S 
 
5.- Bases de subvencions per a establiments turístics per l’obtenció del segell de qualitat 
Safe Tourism 
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S’atorga una subvenció del 50 % per l’auditoria per obtenir el segell de qualitat Safe 
Tourism. 
 
6.- Bases Subvenció Pla Accessibilitat Auditories Establiments. 
La Subvenció prevista pel Pla d’accessibilitat per la part d’auditoria se subvencionen 110 € 
i 35 € per les visites següents. 
 
Seguint el tema de subvencions el Sr. Barceló explica als presents que arran de les 
aportacions fetes a l'anterior Consell Local es recupera la subvenció per al suport a les 
empreses locals afectades per la crisi Covid durant l'any 2021. 
Explica que aquesta subvenció té dues línies: 
Línia 1. Ajuts econòmics de suport a empreses i professionals autònoms afectades amb 
motiu de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per aquesta subvenció hi haurà un 
import únic de 500 € per establiment, La quantitat màxima per aquesta línia serà de 
30.000 €. 
Línia 2. Ajuts econòmics de suport a les empreses i professionals autònoms que durant el 
2021 hagin adequat les seves instal·lacions per fer front al Covid així com, hagin invertit 
en la compra d’equips de protecció personal i d’higiene. Els ajuts serà d’un import únic de 
300 € per establiment. 
La quantitat màxima per aquesta línia serà de 10.000 € 
Aquesta subvenció, està en tràmits administratius i es podrà demanar segurament si tot 
va bé a partir de la primera quinzena de maig. 
 
El Sr. Moliné agraeix que s'hagi considerat la proposta i que donin de nou les ajudes 
encara que li sembla que són de poca quantitat. 
El Sr. Jiménez contesta que és conscient que l'aportació no és gaire alta, però que 
parteixen de la base del que es va demanar l'any passat. 
L'any passat es va fer una previsió molt alta i no es van acabar donant, puntualitza que la 
idea per aprofitar bé els recursos la idea és no malgastar. 
 
La Sra. Gemma Guisado pregunta si s’ha pogut mirar d’arreglar el problema amb els fixos 
discontinus, se li contesta que aquest no poden entrar en subvenció. 
 
7.-Informació de la nova ordenança reguladora de les condicions d’establiments públics 
dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats recreatives.  
El Sr. Joan Barceló explica que la intenció d’aquesta ordenança és regular en l’àmbit de les 
activitats econòmiques i recreatives.  
L’ordenança regula diferents àmbits: 

- Classe 1 – Botiga amb degustació 
- Classe 2 – Bar 
- Classe 3 – Bar restaurant 
- Classe 4 – Restaurant 
- Classe 5 – Bars musicals, cafès teatres, cafès concerts, restaurant musical i karaoke. 
- Classe 6 – Discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles i concerts 

d’infància i joventut, sala de concert, discoteca de joventut i establiments de règim 
especial. 
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És important destacar: 
- Regulat aforament exterior. 
- Cada establiment d’aquest haurà de tenir un codi QR a l’exterior amb tota la informació 

bàsica de l’establiment, horari, classificació, aforament, número de telèfon i correu 
electrònic de l’ajuntament del departament d’activitats. 

-  
El Sr. Giraut demana la paraula perquè ha de marxar. Creu que seria important mantenir 
la figura d'informadors, sobretot en el Passeig pel motiu que ha comentat el Sr. Arau de 
vehicles i ocupació de taules i cadires, ja que és difícil de controlar i també comenta que 
hi ha establiments que provoquen cues a la via pública i dificulten el pas dels vianants, 
que es consideri de quina manera es poden regular aquestes cues. 
 
El Sr. Canadell comenta el perill del trànsit de bicicletes, patinets per la via pública el Sr. 
Jiménez comenta que ara ja està regulat. 
 
El Sr. Giraut proposa posar senyalítica vertical tant en el passeig com a la via pública. 
 
Un cop fetes aquestes aportacions s’excusen el Sr. Giraut i el Sr. Canadell que han de 
marxar quan són els 11.10 h. 
 
El Sr. Joan Barceló segueix amb les propostes noves del tema de la nova normativa 
- Controls sonomètrics: quan una persona física o jurídica sol·licitin un control, les 

despeses del tràmit aniran a càrrec de l'explotador en el cas que se superin els 
límits o del ciutadà en el cas que no se superin. 

- Discoteques hauran de tenir una distància de 100 metres entre elles, això s'anirà 
imposant quan es demanin llicències noves. Es pregunta si aquest estiu l'oci 
nocturn podrà obrir i es contesta que s'està treballant perquè així sigui encara que 
sembla que serà dels sectors que més restriccions tindran. 

 
El Sr. Moliné pregunta si aquest any es donarà més espai a les terrasses com es va fer 
l’any passat, el Sr. Jiménez li contesta que no, que s’entén que aquest any no faran falta 
aquest tipus de mesures.  
 
Per acabar el Sr. Jiménez avança que el proper Consell Local es parlarà de dos temes: 
 

1) Les zones de vianants per aquest estiu, a l'Av. S'Agaró obert al trànsit rodat durant 
el matí amb un sol carril fins a les 17.00 h 

L'Av. Cavall Bernat estarà oberta al trànsit, no es convertirà en zona de vianants. 
S'està treballant en un tema de bancs i jardineres per limitar els espais i en cap cas es 
donaran ampliacions de terrasses. 
Comenta que a partir del 15 de setembre començaran les obres de canalització a l'Av. 
S'Agaró i que les obres de l'Av. Castell d'Aro estaran enllestides a finals de maig. 
2) Proposta de 3 projectes per demanar subvencions de Fons Europeus. 

 
El Sr. Moliné pregunta si hi ha previsió que donin alguna d’aquestes ajudes, el Sr. Jiménez 
li contesta que creu que dues de les tres són possibles. 
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9.-Torn obert de paraules 
Sense més preguntes i comentaris per part dels assistents s'aixeca la reunió quan són les 
11:30 h 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
 
 
 

LAURA RIBA 
MONTESINOS - DNI 
35115484G (AUT)

Firmado digitalmente por 
LAURA RIBA MONTESINOS 
- DNI 35115484G (AUT) 
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+02'00'

mailto:promocioeconomica@platjadaro.com


  

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro                                                                                                 
Mn. Cinto Verdaguer, 4                                                                                                                                             Tel. 972 80 42 07                                                                 
17250  Platja d’Aro                                                                                                                                aroimpulsa@platjadaro.com 

 

 

ACTA REUNIÓ CONSELL LOCAL EXTRAORDINARI DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE 
CASTELL-PLATJA D’ARO-S’AGARÓ 

 
 

Exp. GENE 20210002930 (X2021002995) 
 

Dia: Dimarts 4 de maig de 2021 
Hora: 9.30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 
 
   Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Alcalde. 

      Sr. Joan Barceló. Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

     Sra. Montserrar Rovira, Regidora Àrea d’Urbanisme.  

     Sra. Jenny Xufré, Regidora Àrea de Turisme 

     Sra. Elena Kosidlo. Àrea de Turisme. 

                             Sr. Jordi Espriu. Àrea d’urbanisme. 

           Sr. Jordi Manzano, Àrea d’activitats. 

           Sr. Francesc Jiménez, Àrea d’urbanisme. 

           Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica.  

                                                          
  Assistents Associacions i Representants sectorials: 
 
  Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 
  Sr. Manel Canadell 

Associació de S’Agaró Sant Pol es Mou 
  Sr. David Adrià 
  Associacio d’Hoteles de Castell-Platja d’Aro 
  Sr. Lluis Moliné 
  Sector Càmping 

Sra. Marina Mestres 
Sector Golf 
Sra. Rocio Aranda 
Sector Parc d’Aro 
Sra. Gemma Gou 

  Associació Culturejant 
 Sra. Gemma Guisado 
 
1.- PEATONALITZACIÓ 
El Sr. Maurici Jiménez dóna la benvinguda als presents i presenta el primer punt de l’Ordre 
del dia sobre la conversió en zona de vianants l’av. S’Agaró, explica que la decisió ve pressa 
després de les valoracions que es van fer l’any passat sobre el tancament d’aquesta 
avinguda. Passa la paraula a la Sra. Montserrat Rovira, regidora de l’Àrea d’urbanisme 
perquè ens presenti el projecte que han desenvolupat. 
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La Sra. Rovira explica que com ha dit el Sr. Jiménez que la decisió ve pressa després de les 
valoracions de les enquestes que es van fer l'any passat un cop acabat l'estiu, les quals 
valoraven favorablement el tancament, però es qüestionaven les formes. Explica que  
aproximadament en dues setmanes acabaran les obres de l'Av. Castell d'Aro i durant el 
mes de setembre començaran les de l'Av. S'Agaró serà llavors, quan acabin aquestes obres 
que es farà el projecte en ferm. 
 
El tancament de l’Av. S’Agaró l’estiu passat va ser una mica precipitat, aquest any s’ha 
treballat més i tot que s’han comprat material per fer un tancament més atractiu s’ha de 
ser conscient que serà un tancament provisional fins que no hi hagin enllestides les obres 
de l’Av. S’Agaró  amb un projecte definitiu. 
La proposta és deixar un sol carril, estan valorant el sentit, serà el més pràctic i el que 
generi menys tensió. Diferencien entre la vorera dreta i l’esquerra, tindran unes actuacions 
diferents. 
Pren la paraula el Sr. Jordi Espriu i ens explica a través de la proposta que mostra per la 
pantalla que l'objectiu és crear un espai més amable que el de l'any passat, no es permetrà 
l'ampliació de les terrasses dels bars i restaurants. Durant el dia es mantindrà un sol carril 
de circulació, serà el carril  mirant cap a Sant Feliu a la ma esquerra, el que està tocant més 
a mar, en aquest carril se situaran les zones de càrrega i descàrrega i desapareix la zona 
blava en els dos costats, a l'altra banda s'instal·laran bancs de formigó, de fusta i jardineres 
de tal manera que serveixi per ampliar l'espai de vianants, en els punts on en un costat hi 
ha terrassa a l'altre es deixa sense aquest mobiliari i es pinta el terra amb una plantilla que 
fa el dibuix típic dels panots de les voreres, tot i que hi haurà algun tipus de mobiliari 
s'hauran de posar també les pilones verdes de l'any passat, ja que s'ha de garantir la 
seguretat dels vianants. 
Aquest model s’ha de mirar sempre amb una perspectiva de provisionalitat i s’haurà de 
tenir en compte que quan s’hagin acabat les obres de clavegueram previstes hi haurà una 
plataforma única, amb un projecte de carrer nou i aquest també planteja la rotonda de 
l’ajuntament. 
El Sr. Jiménez apunta que a l'Av. Cavall Bernat no veuen clar el tancament, ja que la 
mobilitat és molt més complicada en aquest punt, l'opció de millora per aquesta zona 
sembla que serà eliminar la zona blava i ampliar voreres. 
Actualment s'està treballant amb les bases del projecte pel concurs. 
La Sra. Rovira aprofita per comentar que a tant a l'Av. S'Agaró com a l'Av. Cavall Bernat, 
s'instal·laran uns mòduls per ubicar WC, ja que amb els de la zona de l'aparcament 
actualment no són suficients. 
Ens cometen que encara que la temporalitat del tancament de l'Av. S'Agaró sigui des dels 
mitjans de juny fins a l'11 de setembre per motius de preparació es començaran a tancar el 
dilluns dia 7 de juny. 
 
El Sr. Moliné té algunes preguntes: 
- El projecte contempla el tancament de les dues rotondes, se li contesta que no que 
l'àmbit d'actuació és la línia vermella que es veu en el planell. 
- Amb aquesta proposada igual que l'any passat desapareixen moltes places d'aparcament 
de motos, pregunta si s'han previst alguna alternativa, se li contesta que ja a l'any passat es 
van ampliar 80 places d'aparcament per motos per carrers adjunts. 
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- L'Horari de tancament serà de 5 de la tarda a 7 del matí, se li contesta que dependrà de 
l'oci nocturn, que l'horari encara no està del tot definit. 
 
El Sr. Joan Giraut demana torn de paraula i comenta que troba que és un pas endavant i en 
positiu i que es fa amb relació a les enquestes de l'any passat. Creu que la finalitat de la 
reunió és escoltar, opinar i valorar si el projecte es pot millorar en algun punt. 
Que el carrer es faci unidireccional creu que serà el primer pas cap a un tancament més 
definitiu. A parer seu la distribució dels bancs i jardineres és correcte, però pot ser un 
problema per la restauració si els visitants ho fan servir com una alternativa al pícnic. 
Aquesta proposta no dóna resposta a les concentracions de gent que s'esperen per 
aconseguir taules en els restaurants. 
Proposa que els punts on hi haurà els panots dibuixats podrien servir potser per donar lloc 
d'aparcament als vehicles per discapacitats. 
El Sr. Jiménez li contesta que totes les zones d'aparcament que s'han tret s'han ubicat en 
un altre punt del municipi. 
Creu que l'aportació que ha fet el Sr. Moliné sobre els aparcaments de bicicletes i motos 
s'hauria de trobar una solució i per últim creu que l'última paraula l'haurien de tenir els 
afectats. 
El Sr. Jiménez explica que en el Passeig Marítim es posarà senyalística nova a totes les 
entrades on queda prohibit els patinets i bicicletes, hi ha aparcaments de bicicletes a totes 
les entrades del passeig marítim. 
La Sra. Guisado pregunta si tots els bancs seran de formigó i fusta, comenta que hi ha bancs 
amb diferents dissenys com de llibres o altres formes que són molt atractius. 
Se li contesta que aquests bancs que s'han comprat són provisionals i que quan es faci el 
projecte definitiu ja es miraran altres formats. 
Es pregunta sobre el sentit de la unidireccionalitat, en principi es diu que serà de nord a 
sud, però encara no està definitiu, quan estigui es compartirà. 
El Sr. Giraut vol que es valori aquest indicatiu perquè sembla que en moment de 
concentració on hi ha més cotxes parats és de sud a nord que no al revés, encara que creu 
que aquest tema és un punt que l'ha de valorar la policia. També proposa fer una 
experiència amb les dues alternatives. 
Se li contesta que una vegada presa la decisió de la direcció no es pot canviar, primer que 
hi ha molts serveis que depenen del tema com pot ser la Sarfa o la recollida porta a porta 
de residus que porten molta feina d'organització. 
 
2.- AJUDES EUROPEES 
 
El Sr. Jiménez explica els projectes que s'han preparat en l'àmbit tècnic i polític i que s'han 
presentat a les ajudes europees Next Generation. 
Són ajudes específiques i directes que seran finalistes i que es donen per una determinada 
acció. 
Són fons mixts i que del 100 € de la inversió, el 70% serà final i el 30% a tornar. 
Un cop es saben els projectes que poden optar ens demanen que s'han de tenir fets i 
pagats entre tres i quatre anys, per tant es presenten projectes que ja hagin començat i 
que es tinguin previstos de realitzar durant aquest temps. 
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La tipologia de productes demanen productivitat, medi ambient i tots els projectes han de 
tenir aportació privada en una proporció de 70% públic 30% privat, s'ha presentat 
projectes que el dia d'avui ja s'estan portant a terme o hi ha previsió de fer a curt termini. 
 
S'han presentat tres projectes que compleixen amb els bases que són: 
 
1.- PORTA DEL COMERÇ- DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI 
Nova dimensió del turisme de shopping, dinamització econòmica del municipi, en aquesta 
proposta hi hauria la millora de l’aparcament Saba, les obres de reforma  i amabilització del 
Cr. Doctor Fleming i en aquest punt se situaria l’edifici de la Porta del Comerç que serà un 
punt informatiu i de serveis per donar facilitats i comoditats als visitants i als establiments 
comercials. 
Aquest projecte de l’edifici seria el que està més a les beceroles i té un pressupost de  
11.4433.307 i l’execució seria entre el 2020 i el 2023. 
 
2.- RIDAURA-NATURA ESTANYS, MEDI AMBIENT I NATURA. 
En aquest projecte es concentraria: 
- L'ampliació del Parc dels Estanys, la connectivitat de la via verda entre la zona on 
aparquen ara les caravanes i el parc. Construcció d'un pavelló que serà del centre 
d'interpretació del parc dels Estanys, tindrà un aforament per unes 30 persones i es 
construirà a la zona nord del parc 
- La passera que ha de travessar el riu Ridaura. 
- Connexió entre els nuclis des de la riera fins al camí ral que va cap a Castell d'Aro. 
- Ampliació de la depuradora de Castell d'Aro. 
 
Aquest projecte té un pressupost de 2.510.158 € 
3.-MOBILITAT SOSTENIBLE I CANVI ENERGÈTIC. 
Aquest projecte es basarà: 
- En un canvi de 6500 il·luminaries a led de tot el Municipi amb control IP per definir 

franges horàries per zones i altres combinacions 
- Inversió de 5 punts de recàrrega elèctrica per cotxes, més els que posin Saba 
- Activació del bicing que contingui els tres nuclis. 
 
 
Aquest projecte té un pressupost de 2.711.860 € 
 
En total els tres projectes sumen 16,6 milions d'euros, comenta que amb fons o sense fons 
són projectes que estan a sobre la taula i que en tres o quatre anys estaran fets 
El Sr. Giraut diu que la impressió general és molt bona i que encara que el projecte estigui 
molt ben explicat i estigui ben fet, obtenir l'ajuda no serà gens fàcil. 
Sobre la proposta de fer un circuit de donar tota la volta al parc dels estanys per part del 
Grup Sterna i troben reticències perquè molesta la tranquil·litat de les aus. 
Sobre l'aportació de la passera del riu, si Costes aporta el 70% creu que és poc, haurien 
d'aportar alguna cosa més, el Sr. Jiménez li contesta que ho estan negociant que aquest és 
el punt de partida. 
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Sobre la Via Verda i el carril bici, creu que es podria fer alguna actuació i aprovar un circuit 
pel passeig que no molesti als vianants, es podria fer una via amb sauló compactat just a les 
escales. El Sr. Jiménez li contesta que des de l'Estat no ho veuen viable. 
 
Sense més temes que tractar s'aixeca la reunió quan són les 11.10 h. 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
Secretaria. 
Laura Riba Montesinos. 
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