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INTRODUCCIÓ 
 

En aquest any 2016 l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 

i S’Agaró, ha iniciat un projecte de canvi  i d’innovació que ha abarcat als tres eixos de 

treball bàsics de l’àrea com són l’àmbit d’empresa, de formació i d’ocupació. 

La nova imatge corporativa de l’àrea pretén transmetre el dinamisme, la creativitat i un nou 

impuls que units a la creació de nous projectes volen complir amb les expectatives tant del 

sector empresarial com dels ciutadans del municipi que utilitzen els nostres serveis. 

Així mateix dins del nou projecte hem treballat per estar presents en les xarxes socials i 

disposar d’una web pròpia de l’àrea que pretén donar dia a dia, tota aquella informació útil 

tant per a les empreses com per als ciutadans de la població. 

A continuació passem a detallar cadascuna de les accions que hem portat a terme aquest 

any. 
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EMPRESA  
 

1.1 ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL 

 CAMPANYA GASTRONÒMICA INFANTIL “XICS GASTRONÒMIC” 
 

Xics Gastronòmic és una campanya gastronòmica infantil que sorgeix el 2016 amb la 

finalitat de situar en l’àmbit gastronòmic familiar als restaurants de Castell d’Aro, Platja 

d’Aro i S’Agaró, a més busca difondre entre infants i famílies la importància dels aliments 

en relació amb la salut en general, alhora que vol posar en valor el menjar de qualitat que 

ha d’ajudar a prevenir la desaparició de tradicions alimentaries locals.  
 

La campanya va estar avalada i recolzada per la Fundació Alicia, que és un centre de 

recerca dedicat a la innovació tecnològica en la cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a 

la valoració del patrimoni agroalimentari i gastronòmic.  

Xics Gastronòmic es va celebrar del 21 de maig al 5 de juny a Castell-Platja d’Aro-S’Agaró 

i fou inaugurada dins del marc de la Jornada del Joc i el Dia de la Família que es realitza 

habitualment des de l’Àrea d’Infància i que es va considerar que era el punt de partida idoni 

per donar a conèixer aquesta campanya dirigida al públic infantil i familiar.  
 

Amb aquesta premissa, durant la quinzena es van realitzar un seguit d’esdeveniments 

entre els quals destaquem un mercat de productes ecològics i de proximitat, un escenari de 

Showcooking on es van portar a terme dos tallers de cuina per part de cuiners reconeguts i 

amb la presència del participant del programa Màster Chef Junior, així com jocs educatius 

dins d’una carpa piramidal alimentària que va estar present a les escoles i l’institut del 

municipi , visites guiades a granges, etc. 
 

Paral·lelament a aquestes activitats la participació en la campanya d’una trentena de 

restaurants que van oferir un menú saludable infantil amb un preu tancat de 10 euros i 

format per dos plats, beguda i postre, va ser cabdal per una presència professional que va 

ser important en aquesta primera edició. 
 

La valoració final de la campanya fou positiva tant per la participació en totes les accions 

portades a terme com per la col·laboració del sector de restauració del municipi que 

ràpidament va engrescar-se a participar en la campanya. L’únic aspecte negatiu va ser el 

factor de la meteorologia del darrer dia de la campanya que justament en l’acte de cloenda 

va ploure i es va haver d’improvisar un espai per continuar amb les activitats programades. 

Aquest proper 2017 es durà a terme la segona edició del Xics Gastronòmic amb algunes 

innovacions. 
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 PLATAFORMA DIGITAL DEL COMERÇ DE CASTELL-PLATJA D’A RO I S’AGARÓ. 

PROJECTE EIXOS 

Un dels projectes innovadors pensat especialment a promocionar i donar a conèixer el 

teixit empresarial del municipi ha estat la creació d’una plataforma digital anomenada Platja 

In. Aquesta plataforma ha estat elaborada a partir de dos cens d’activitats econòmiques i 

locals buits que s’han realitzat a peu de carrer un en temporada d’hivern i l’altra, d’estiu.  

El recull i el tractament d’aquestes dades ha permès realitzar una anàlisi detallada de tots 

els indicadors, i estudiar la situació econòmica del municipi tot analitzant la variabilitat del 

sector comercial en funció del turisme. Alhora aquesta informació permet detectar noves 

oportunitats de negocis tot ajudant a fomentar l’emprenedoria i la dinamització dels locals 

buits per facilitar un assessorament i acompanyament dels nous emprenedors o possibles 

inversors que desitgin establir-se a la població. 

En definitiva, aquesta acció ha anat encaminada a aconseguir una diagnosi exhaustiva de 

l’estat del comerç al municipi de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró que serveixi de base per a la 

presa de decisions en matèria de suport a les empreses locals, dinamització de locals buits i 

atracció d’inversors entre d’altres accions. 

La presentació d’aquesta plataforma està organitzada pel 15 de març coincidint en la 3era. 

Jornada Empresarial organitzada per Aro Impulsa. 

 

 ESTUDI DE PLATGES  

Durant aquest any Aro Impulsa juntament amb l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament van 

encarregar a una empresa especialitzada en aquest àmbit, un estudi de les platges del 

municipi per tal de poder valorar les accions i les línies de treball a desenvolupar després 

d’una anàlisis exhaustiva dels serveis i infraestructures que hi ha actualment. 

La platja com a principal motor del turisme és un espai molt productiu que esdevé una 

important font de riquesa pel municipi, de forma directe i indirectei que cal potenciar sense 

alterar el seu equilibri natural donant uns serveis de qualitat el màxim de transversals 

possibles per complir amb les expectatives dels seus usuaris respectant com diem el seu 

equilibri i fomentant la sostenibilitat. 

El procediment de l’estudi es va basar en primer lloc en la identificació de cada platja, els 

serveis que s’hi ofereixen, com es gestionen, els fluxes de visitants que absorbeixen o 

capacitat de càrrega. 
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Es van realitzar més de 900 enquestes a peu de platja, en diversos dies i hores de la 

setmana per poder tenir una visió el més general i àmplia possible, però també realitzada 

en diferents segments d’usuaris per arribar al màxim d’informació possible.Els criteris 

d’avaluació que es van utilitzar principalment són: accessibilitat a les platges, serveis, 

serveis al client i gestió. En aquests criteris inclouen la neteja de la sorra, estat de l’aigua, 

salvament, lavabos, papereres, cartells informatius, etc. 

Els resultats de l’estudi  estan actualment en valoració per part de les àrees de serveis, 

turisme, urbanisme i promoció econòmica, que el complementaran amb un informe final, 

que comportarà l’establiment de millores en l’àmbit de les platges i el passeig marítim. 

 

 FRANQUIBRAVA 

Franquibrava va ser una proposta de l’empresa Easy Events and Consulting que anava 

dirigida a organitzar una fira de franquícies a Platja d’Aro. Inicialment estava prevista pel 

setembre del 2015 però per manca de temps i de participants es va decidir posposar-la pel 

mes de juny de 2016.  

Aquest acció es va considerar una proposta molt interessant per ser un municipi dedicat 

majoritariament al sector turístic i comercial, on ja comptem amb una gran presència de 

multinacionals i franquícies que veuen en Castell-Platja d’Aro un punt estratègic per a 

l’expansió del seu negoci. Alhora aquesta dinàmica fa que pugui ser valorada com a pol 

d’atracció d’altres inversors. 

Tot i el treball realitzat per poder dur a terme amb èxit aquest projecte, durant el mes de 

maig es va considerar adient valorar la participació de les empreses inscrites fins al 

moment i finalment es va considerar que no era un nombre d’empreses suficient per a 

poder garantitzar l’èxit de la fira en una primera edició.  

En conseqüència es va decidir susprendre la seva realització.  

 

 CAMPANYA DE NADAL: CADA DIA ÉS NADAL A CASTELL-PLAT JA D’ARO 

Aquest any s’ha portat a terme una nova campanya de promoció turística i comercial 

anomenada Cada dia és Nadal a Castell-Platja d’Aro. La campanya nadalenca que es va 

celebrar del 3 de desembre de 2016 fins el dia 7 de gener de 2017 va estar carregada 

d’expectació pel Gran Sorteig de Nadal en el qual es sortejava un cotxe model Toyota 

Aygo carregat de 108 regals. 
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Així doncs un total de 108 establiments entre els quals hi havien botigues, allotjaments, 

restaurants, centres d’estètica, perruqueries o empreses d’oci es van adherir a la 

campanya oferint regals valorats en 50€ per dipositar dins del cotxe que regalava 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris de 

Castell-Platja d’Aro. 

La primera edició d’aquesta campanya ha estat molt positiva donat que prop de vint mil 

persones hi han participat dipositant la seva butlleta que havien obtingut als diversos 

establiments col·laboradors després de realitzar-hi les seves compres per un import mínim 

de 20 euros. 

El lliurament del premi del cotxe junt amb els 108 obsequis es va lliurar el mes de gener i 

va recaure en una persona del municipi veí de Palamós. 

 

1.2 TAULES DE TREBALL SECTORIAL  

Des de l’any passat es van iniciar reunions periòdiques amb les diverses associacions 

d’empresaris del municipi així com amb persones que representen altres sectors 

empresarials que no es troben associats.  

L’objectiu que va fer promoure aquestes taules de treball fou el fomentar un treball en 

xarxa i un debat conjuntentre el sector públic i el sector privat per tal d’aconseguir crear 

sinèrgies, punts d’unió i aconseguir sumar esforços tot treballant en col·laboració per al bon 

desenvolupament d’activitats i projectes en els quals treballa l’Ajuntament de Castell-Platja 

d’Aro.  

Aquestes taules de treball nascudes a finals del 2015 s’han anat consolidant aquest any 

per arribar a formalitzar-se a través de la creació del Consell Local de Desenvolupament 

Econòmic que estarà constituït definitivament en el primer trimestre del 2017. 

El procediment i dinàmica de les reunions durant el 2016 ha estat la mateixa que des dels 

seus orígens, reunir-se mensualment i debatre les activitats, propostes, projectes o accions 

en l’àmbit turístic, de la promoció econòmica o de la dinamització cultural. 

Activitats en col·laboració amb les diverses Associacions d’empresaris del municipi: 

MoonlightShopping, MàgicNight, Botiga al carrer, Festival HolliDoly, Festa de Sant Jordi, 

Dia dels Nens, Fira de la Tardor, Campanya de Nadal, entre d’altres col·laboracions. 



 

 

7 

 

 

1.3 SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A EMPRESES I NOUS EM PRENEDORS 
 

Des de fa un parell d’anys es va detectar un nombre cada cop més elevat de persones que 

s’adreçaven a l’Ajuntament per tenir coneixement dels tràmits que cal realitzar per 

emprendre un negoci al nostre municipi. Arrel d’aquesta demanda real es va creure 

necessari poder oferir un servei integral d’assessorament que recollís les expectatives 

d’aquests nous emprenedors. 
 

Aquest servei d’assessorament iniciat el febrer de 2015 dirigit especialment per a 

empreses i nous emprenedors que es volen instal·lar al nostre municipi ha estat operant 

des d’aleshores.  

El servei es dona de forma regular un dia a la setmana a les oficines de l’Ajuntament i en 

reserva prèvia i és gratuït, però en un màxim de 12 hores. A la finalització d’aquestes 

hores, des de l’àrea de Promoció Econòmica es lliura informació sobre les assessories i 

gestories del municipi amb qui es va signar el Conveni de col·laboració per a que donin 

continuïtat d’aquest assessorament.  

Amb aquest conveni s’aconsegueixque a part de poder continuar amb el recolzament 

empresarial els usuaris que han passat prèviament pel servei de l’ajuntament obtinguin 

unes condicions més beneficioses durant el primer any.  

Durant el 2016 hi ha hagut un total de 25 persones que han realitzat el servei 

d’assessorament, dada que es duplica en relació a l’any passat. D’aquestes visites un total 

de 7 persones han constituït un nou  negoci al municipi entre els que hi ha varis comerços, 

una perruqueria, un rentat de cotxes, una botiga on line, o un centre de ludoteca-centre 

pedagogia espai infantil.  

També cal destacar que hi ha 2 persones del municipi que han muntat restaurants a 

d’altres municipis però que han utilitzat el servei.  

Així mateix, dues persones estan en període de constitució de l’empresa.  

 

Per tant, en resum un total d’11 empreses hauran sigut constituïdes amb el recolzament 

del servei d’assessorament que dona Aro Impulsa. 
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1.4 CONVENIS SIGNATS 

 CONVENI AMB PIMEC JOVES EMPRESARIS GIRONA 

El mes de febrer es va signar un Conveni de col·laboració amb PIMEC Joves Empresaris 

Girona, associació adscrita a PIMEC, i que és el punt de trobada dels joves empresaris i 

emprenedors de Girona i forma part de PIMEC Joves Catalunya,que és la patronal que 

representa les micro, petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya.  

Aquest conveni es signa amb l’objectiu de dinamitzar, donar suport i recolzament als joves 

empresaris del municipi, els quals amb aquest conveni poden gaudir d’unes condicions 

més beneficioses dels serveis que ofereix Pimec Joves Empresaris entre els que 

destaquem: Lobby institucional,  assessorament gratuït per a nous emprenedors, 

contrastació del model de negoci amb un comitè d’experts, utilització les sales de totes les 

delegacions, trobades de networking, entre d’altres avantatges. 

 

 CONVENI AMB FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA DINS DEL PROGRAMA 

INCORPORA DE L’OBRA SOCIAL LA CAIXA . 

Aro Impulsa té entre els seus objectius, fomentar, promocionar i impulsar diverses 

actuacions destinades a activar l’ocupació i el desenvolupament de l’activitat econòmica 

així com la millora de la ocupabilitat de persones del municipi. Dins d’aquestes accions, va 

signar un conveni amb la Fundació Acollida i Esperança. Aquesta fundació de llarg 

recorregut en l’acompanyament a persones en risc d’exclusió mitjançant diferents serveis i 

programes d’inserció socio laboral, fa possible la creació de llocs de treball directes per a 

persones amb discapacitat, i alhora ofereix acompanyament personalitzats a persones 

vulnerables per a millorar la seva ocupabilitat, la seva formació i aconseguir treball al 

mercat laboral ordinari.  

Dins d’aquest conveni tant l’Ajuntament com la Fundació Acollida i Esperança treballen en 

col·laboració per al desenvolupament d’accions de difusió i sensibilització de la RSE en la 

petita i mitjana empresa oferint informació i assessorament especialitzat a les empreses 

sobre  subvencions i ajudes a la contractació i la creació d’ocupació, i altres avantatges per 

contractar persones amb dificultats d’inserció especials. Alhora es fomenta l’intercanvi 

d’ofertes amb l’objectiu de donar major cobertura a les demandes de les empreses i posar 

a disposició un ventall més ampli de possibilitats a les persones en situació o risc 

d’exclusió social i a persones amb discapacitat. 
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 CONVENI AMB L’ASSOCIACIO DE CELÍACS DE CATALUNYA  

Durant el mes de juliol es va celebrar un conveni entre l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, 

l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i l’Associació de Celíacs 

de Catalunya amb l’objectiu de col·laborar conjuntament per a contribuir a la millora de la 

informació, l’assessorament, la sensibilització i la qualitat de vida de les famílies amb 

persones celíaques. L’Associació de Celíacs de Catalunya és una entitat sense ànim de 

lucre declarada d’utilitat pública que aglutina les persones celíaques de Catalunya i que 

vetlla per defensar, entre d’altres aspectes, el dret dels celíacs a la seguretat alimentària.  

Les tres parts signants del conveni han acordat en promoure, des dels seus respectius 

àmbits d’actuació, l’existència de propostes gastronòmiques de qualitat aptes per a 

persones celíaques als establiments d’oci, restauració i allotjaments turístics de Castell-

Platja d’Aro. Amb aquest objectiu es proposa iniciar les actuacions realitzant una formació 

específica de les intolerències alimentàries i la celiaquia per als professionals de 

restauració.  

 

 CONVENI COMERÇ.CAT 

El passat mes de novembre l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’Associació d’Empresaris 

de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, l’Associació del Passeig Marítim de Platja d’Aro i  

l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d’Aro i la Fundació PuntCat, 

van signar un conveni de col·laboració per tal de fomentar la presència dels comerços 

locals al món digital a través del domini.cat. 

La fundació puntCAT treballa amb el recolzament la Direcció General de Política lingüística 

i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de 

Catalunya i fomenta doncs que tot negoci pugui tenir presència en el món digital, web i 

xarxes socials, per un preu de 8 euros l'any i que inclou la creació d'un lloc web en català 

amb la informació bàsica de dades, productes o serveis així com el seu allotjament en un 

servidor.  

Tot i que aquesta campanya es va realitzar durant el darrer trimestre de l’any, continua 

treballant i oferint el seu recolzament per a aquelles empreses que ho desitgin. 
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1.5 CASAL D’EMPRENEDORIA 

La primera edició dels Casal d’Emprenedoria es va dur a terme l’estiu de 2015 partint amb 

una participació bastant baixa donat que només hi havia 7 joves que s’hi van inscriure.  

Aquest casal estava adreçat a joves de 12 a 17 anys i va néixer amb l’objectiu de fomentar 

la cultura emprenedora entre els joves per tal de que puguin adquirir unes capacitats i 

habilitats per desenvolupar-se a nivell personal, i que els faciliti les eines adients per 

conèixer,explorar, compartir experiències i inquietuds amb altres joves.  
 

L’organització i direcció de la primera edició es va encomanar a Alwa, empresa 

especialitzada en emprenedoria social i per la part de coordinació i dinamització va ser a 

càrrec d’Inny, entitat sense ànim de lucre formada per joves emprenedors, reconeguda per 

l’organització de jornades d’intercanvi d’experiències,conferències, tallers i altres. 
 

En la segona edició es va seguir amb el mateix format del casal, tot incloent alguna sortida 

més i canviant d’espai perquè fos més una zona més oberta. 
 

No obstant el projecte per aquest any, no es va acabar portant a terme per la manca 

d’inscripcions de joves, per tant es va decidir suspendre la seva realització deixant la porta 

oberta a estudiar noves possibilitats de cares al 2017, donat que la necessitat real de 

complementar els altres casals, existeix, però el què cal és canviar el tipus de casal. 
 

FORMACIÓ   
 

En la mateix línia dels anys anteriors, des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha continuat 

impulsat la formació tant per a persones ocupades del municipi en els diferents sectors 

econòmics definits com per a les persones que es troben en situació d’atur. 

2.1 FORMACIÓ EMPRESARIAL 

 2a. JORNADA EMPRESARIAL  

Dia:  23 de febrer 
Hora:  de 09:00 a 18:00  
Lloc:  Centre Avenir Fanalenc 
 
 

� Màrqueting per a professionals d’establiments turís tics . 

A càrrec de Txell Costa, periodista especialitzada en comunicació, màrqueting i  vendes. 
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Ponència sobre els principis del màrqueting corporatiu i la importància de realitzar un bon 

pla de comunicació. L’enfocament d’un establiment turístic a través de la presentació de 

serveis, productes, tècniques de venda i la particularitat de l’establiment turístic. 

Assistents : 32 persones (30 empresaris del municipi i 2 d’altres municipis). 
Valoració :   Ponent: 8,9 / Contingut de la xerrada: 9 / Qualitat de la jornada: 9,2 
 

 
� Superar l’expectativa del clients . 

A càrrec d’Héctor Arjona,especialista en direcció de màrqueting, lideratge comercial, 

motivació i desenvolupament d’equips humans (Nike, Sony o Disney). 

La ponència es centra en la importància d’una estratègia empresarial bàsica com és el 

concepte d’acollida del client com un convidat. Com pot ser més rendible reforçar aquest 

vincle? 

Assistents:  32 persones ( 30 empresaris del municipi i 2 d’altres municipis). 

Valoració : Ponent: 8,25 / Contingut de la xerrada: 8,3 / Qualitat de la Jornada: 8,5 

 

� Taula Rodona: Espais comercials a Platja d’Aro  
A la tarda, es va celebrar la segona part de la Jornada Empresarial amb una taula rodona 

sobre els espais comercials a Platja d’Aro.La Taula va estar composta per les següents 

persones: 

• Joan Perich: Periodista i director de Ràdio Platja d'Aro - Moderador de la taula rodona 

• Salvador Giraut: President Associació Empresaris Castell - Platja d'Aro  

• Núria Beltran: Directora Gerent d'ESCODI ( Universitat del Comerç i Distribució) vinculada a l’UB. 

• Josep Mª Marcos: Consultor del sector comerç i professor d'ESCODI a la carrera universitària de 

Direcció de Comerç i Distribució.  

•David Nogué: Responsable Empresa Eixos (Plataforma d'observatori econòmic).Comparativa dels 

carrers comercials catalans i presentació dels Top 50 dels carrers més atractius.  

• Màrius Navazo: Responsable Empresa GEA 21.Consultoria d'urbanisme i mobilitat 

 

Conclusions Taula rodona: Espais comercials a Platj a d’Aro 
 

1.- Quina és la vostra visió sobre els canvis que s ’estan produint a Platja d’Aro des 
del punt de vista comercial? 
2.- Creieu que aquests canvis comporten algun peril l o amenaça pel comerç local? 
3.- Davant de tot això, ¿quins son els principals c onsells que doneu, o aspectes que 
creieu que cal que tinguin en compte els comerciant s i /o l’Ajuntament? 
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Cada ponent va donar les seva opinió sobre les qüestions plantejades i a continuació 
detallem conclusions finals de tot el debat. 
 

 El centre comercial de Platja d’Aro està patint una transformació considerable amb 

l’arribada de grans marques comercials i franquícies fet que porta a que el comerç 

tradicional se’n vegi afectat. Per tant, és important que aquests petits comerços es 

plantegin una nova estratègia: renovar-se, especialitzar-se i formar-se per tal d’adaptar-

se a la nova situació de la forma més òptima possible. 

 Aquestes marques s’estan instal·lant amb una imatge molt acurada com a les grans 

capitals i per tant seria aconsellable que tant el comerç local com el municipi en general 

es renovi i es modernitzi. L’Ajuntament hauria d’estudiar alguna acció com per exemple 

la realitzada a la ciutat de Barcelona amb l’acció:  “Barcelona posa’t guapa”. 

 El fet de què aquestes marques s’instal·lin als carrers més comercials de les poblacions 

i en el nostre cas a l’Avinguda de S’Agaró,  fa pujar el preu dels lloguers i el comerç 

local es veu afectat.  Recuperar les galeries què és l’origen comercial de Platja d’Aro és 

un bona opció. 

 En relació a la transformació de l’espai comercial en una zona de vianants porta a dues 

conclusions diferenciades: uns participants consideren que aquesta transformació no és 

la millor opció, i una altra part considera que prenent de referència la valoració comercial 

de l’estudi Top 50 prenent d’exemple els carrers comercials més importants de les grans 

ciutats sol indicar que aquests carrers són tot de vianants. 

 El primer grup comenta quel’avinguda principal té unes voreres molt amplies i per tant si 

es convertís en zona de vianants en temporada baixa es veuria el carrer molt buit, sense 

atractiu i no seria acollidor. 

 Es comenta alhora els que estan a favor de la peatonalització, que aquesta no ha ser 

fixa per tot l’any, sinó que es pot fer per temporades i amb elements puntuals.Es pot 

estudiar la proposta de treure la zona blava d’aparcaments i tenir més espai.  Platja 

d’Aro ja disposa d’una gran zona d’aparcament tant de pagament com gratuït. 

 Les franquícies i grans marques comercials fan que els centres comercials funcionin, 

perquè atrauentrànsit de vianants i això és necessari i important a tenir en compte. El 

comprador vol aquestes marques i ara les tenim a Platja d’Aro. 

 Bits o “a peus” és com una  taxa especial per la promoció del comerç. La Generalitat ja 

la té prevista en la legislació però només falta voluntat política per tirar-la endavant.   

Assistents : 19 persones 
Valoració :Ponents: 7,5/ Contingut de la xerrada: 8,1 
Cost total de la formació: 1.896 € 



 

 

 

 

 

 COMMUNICATION SKILLS: LES 10 LLEIS DE LA PERSUASIÓ

Formació organitzada per Aro Impulsa amb col·laboració de PIMEC
Girona que va anar a càrrec de Mª Antonia Carmona

Dia:  11 de març  
Hora: 14:30 a 16:30 
Lloc:  Masia Bas 
 

Descripció: 
 

Aprendre a argumentar, influir i convèncer per 

concepte de persuasió com una intenció de fer canviar els pens

elaborar una estratègia i definir els nostres arguments essent conscients 

que processem. Analitzar les 10 lleis de persuasió i els

obligació, contrast,escassetat,autoritat, envoltori verbal,

i implicació. 
 

Assistents: 29 persones d’empreses; 1 particular
Valoració: Ponent: 8,4 / Continguts: 8,4
Cost total : 550 € 
 

Enquestes sobre cursos  de formació

comunicació verbal, no verbal, màrqueting, community manager, tècniques de venda, 

lideratge, superació personal i coaching, x

 

COMMUNICATION SKILLS: LES 10 LLEIS DE LA PERSUASIÓ  

Formació organitzada per Aro Impulsa amb col·laboració de PIMEC Joves Empresaris 
a càrrec de Mª Antonia Carmona. 

ar, influir i convèncer per aconseguir els nostres objectius entenent el 

concepte de persuasió com una intenció de fer canviar els pensaments i sentiments.

definir els nostres arguments essent conscients 

nalitzar les 10 lleis de persuasió i els principis claus 

t,autoritat, envoltori verbal,validació social, connexió

29 persones d’empreses; 1 particular 
Continguts: 8,4 / Qualitat de la jornada: 8,4 

Enquestes sobre cursos  de formació : Gestió empresarial, sanitat, aparadorisme, 

verbal, no verbal, màrqueting, community manager, tècniques de venda, 

lideratge, superació personal i coaching, xarxes socials. 
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Joves Empresaris de 

objectius entenent el 

aments i sentiments. Saber 

definir els nostres arguments essent conscients de la informació 

principis claus com coherència, 

validació social, connexió, valoració 

tió empresarial, sanitat, aparadorisme, 

verbal, no verbal, màrqueting, community manager, tècniques de venda, 



 

 

 

 FORMACIÓ 360ª  PATRONAT DE TURISME GIRONA COSTA BRAVA 
Taller pràctic de creació d’un quadre de comandamen ts integral a 

Jornada de Formació organitzada en col·laboració amb el 

Costa Brava en el marc del programa formatiu Formac

de Promoció Econòmica acull una de les jornades. Aquest taller va anar a 

Montse Peñarroya, directora de l’Institut d’Investigació 3iSIC i de l’empresa Quadrant Alfa, 

especialitzada en formació i investigació en el camp del màrqueting digital.

Dia:5 d’abril  

Hora:  10 a 14.00 h 

Lloc: Sala la Llavor del Palau d’Esports
 

Descripció: 

Taller dirigit als professionals del sector turístic per tal de

un quadre de comandaments integral que reculli tota l’estratègia online de l’empresa per tal 

d’ajudar a comprendre el funciona

a pautes per les nostres estratègies empresarials.

Assistents: 40 persones d’arreu de la demarcació de  Girona i 1 de Barcelona

Valoració: Ponent del taller: 9,5

Enquestes sobre cursos de formació:  
Webs, GoogleAnalytics, Adwords

 

Cost total formació :  64,58.-
Brava). 

 

 

 

PATRONAT DE TURISME GIRONA COSTA BRAVA 
Taller pràctic de creació d’un quadre de comandamen ts integral a 

ada de Formació organitzada en col·laboració amb el Patronat de Turisme Girona 

Costa Brava en el marc del programa formatiu Formació 360º i en el que cada any l’Àrea 

de Promoció Econòmica acull una de les jornades. Aquest taller va anar a 

Montse Peñarroya, directora de l’Institut d’Investigació 3iSIC i de l’empresa Quadrant Alfa, 

especialitzada en formació i investigació en el camp del màrqueting digital.

Sala la Llavor del Palau d’Esports i Congressos. 

ls professionals del sector turístic per tal de facilitar les eines idònies per crear 

un quadre de comandaments integral que reculli tota l’estratègia online de l’empresa per tal 

d’ajudar a comprendre el funcionament i resultats de la mateixa, i en conclusió serveixi com 

pautes per les nostres estratègies empresarials.  

Assistents: 40 persones d’arreu de la demarcació de  Girona i 1 de Barcelona

Ponent del taller: 9,5 / Contingut de la xerrada: 9,5 /  

Enquestes sobre cursos de formació:  Marcadors semàntics,  SEO posicionament, 
Webs, GoogleAnalytics, Adwords 

-€ * ( jornada assumida pel Patronat de Turisme Girona Costa 
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PATRONAT DE TURISME GIRONA COSTA BRAVA  
Taller pràctic de creació d’un quadre de comandamen ts integral a Internet ·  

Patronat de Turisme Girona 

ió 360º i en el que cada any l’Àrea 

de Promoció Econòmica acull una de les jornades. Aquest taller va anar a càrrec de 

Montse Peñarroya, directora de l’Institut d’Investigació 3iSIC i de l’empresa Quadrant Alfa, 

especialitzada en formació i investigació en el camp del màrqueting digital. 

facilitar les eines idònies per crear 

un quadre de comandaments integral que reculli tota l’estratègia online de l’empresa per tal 

, i en conclusió serveixi com 

Assistents: 40 persones d’arreu de la demarcació de  Girona i 1 de Barcelona  

Marcadors semàntics,  SEO posicionament, 

€ * ( jornada assumida pel Patronat de Turisme Girona Costa 
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  DIPLOMA D’HABILITATS COMERCIALS EN ELS SERVEIS TURÍ STICS  

Curs co-organitzat per Aro Impulsa amb la Fundació Universitat de Girona que està format 
per quatre mòduls que conformen Cursos d’Especialització que passem a citar. No obstant 
això, com que formen part del Diploma que acaba a mitjans del 2017 s’inclourà a la 
memòria pertinent. 

- Curs d’Especialització en Francès Comercial ·  

Dies:  del 3 d’octubre al 21 de desembre de 2016 · 46 h ( dilluns-dime-div) 

Hora:  14.30 a 16.30 h 

Lloc:  Sala CAF  

-Curs d’Especialització en Habilitats Comercials i Gestió Organitzativa 

Dies:  del 9 de gener al 27 de març de 2017 · 66 h ( dilluns-dime-div) 

Hora:  14.30 a 16.30 h 

Lloc:  Sala CAF  

-Curs d’Especialització en Màrqueting i Eïnes 2.0 

Dies:  del 29 de març al 19 de juny de 2017 · 66 h ( dilluns-dime-div) 

Hora:  14.30 a 16.30 h 

Lloc:  Sala CAF  

-Curs d’Especialització en Anglès comercial Cancel·lat per manca d’inscripcions. 

 

   ESCOLA D’HIVERN AMB ESCODI 

Connecta el teu comerç · 1era part 

- Mòdul 1. Connecta’t amb la societat: El comprador d el segle XXI i com ser creatiu 
per evolucionar la botiga . 
A càrrec de Maria Callís 

Dia: 25 d’octubre  

Hora: 10 a 14.00 h 

Lloc:  Sala CAF 
 

Objectiu: emfatitzar la importància d’entendre el nostre present com a clau per a construir 

el nostre futur i entendre també perquè la societat, de la que el nostre client i nosaltres 

mateixos en formem part, es comporta com es comporta. 

Es van tractar els següents aspectes: canvis en la societat i com afecten al punt de venda, 

què busca el  nostre client, aspectes relacionats amb les inquietuds i els estils de vida que 
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caracteritzen el client d’avui dia i  entendre els seus comportaments, eleccions i decisions, 

importància del punt de venda, la botiga i el personal com a factors clau i en darrer lloc, 

identificar possibles estratègies d’evolució del negoci i treure idees útils de com fer-lo.  

 
-Mòdul 2. Connecta’t amb la botiga: Cinc minuts d'o bservació per millorar un 
establiment . 
A càrrec de Silvia Bach 

Dia:   22 de novembre 

Hora:  10 a 14.00 h 

Lloc: Sala CAF 
 

Objectiu: conèixer els paràmetres a tenir en compte pergestionar el punt de venda amb 

productivitat i conèixer allò que s’ha de tenir encompte per dirigir òptimament una botiga a 

nivell de temes relacionats amb el producte, les operacions, els indicadors i les persones. 

Es van tractar els següents aspectes: detectar amb un sol cop d’ull, els punts forts ipunts a 

millorar de qualsevol establiment per prioritzar les accions necessàries per fer-lomés 

rendible, què cal mirar per saber què va bé i què es pot millorar?, descriure punt per punt i 

per ordre, en què ens hem de fixar per tenir una primeraidea de com va un punt de venda. 

- Mòdul 3. Connecta’t : Noves eines per millorar la c omunicació amb els clients 
A càrrec de Xavier Rivera 
 

Dia: 13 de desembre 

Hora: 16.30 a 20.30 h 

Lloc: Sala CAF 
 

Objectiu: Conèixer millor les possibilitats i els avantatgescomercials que pot suposar 

Internet 2.0., i apropar als assistents a la revolució de lesxarxes socials i altres eines 2.0 en 

el sector retail. 

Es van tractar els següents aspectes: el context actual, l’entorn botiga i l’entorn digital, 

principals xarxes socials que poden ajudar la botiga, elements a tenir en compte i 

indicadors de mesura, exemples: què fan altres comerços com el teu. 

Els dos següents mòduls que conformen el Curs d’Escola d’Hivern d’Escodi es realitzaran 

els mesos de febrer i març de 2017. 
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2.2 FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

  CURS RECERCA DE FEINA INTERNET ( març-abril 2016)  

Aquesta formació està integrada directament en el dia a dia del servei de Borsa de Treball · 

Club de la Feina. S’ha creat dos grups de persones del Club de la feina amb un mínim 

nivell de lectoescriptura per tal de millorar les seves competències relacionades amb la 

recerca de feina per Internet.  

Els objectius són afavorir la millora de les habilitats en la recerca de feina utilitzant 

especialment les noves tecnologies, conèixer els diferents tipus de recursos que existeixen 

per buscar ofertes de treball i que navegui de manera assistida per diferents recursos 

d’internet, així com promoure l’autonomia dels usuaris en la seva cerca de feina.  

Els continguts tractats són bàsicament, les eines i recursos informàtics per la recerca de 

feina, els canals de recerca de feina, elaboració de currículum vitae i carta de presentació, 

entrevistes de selecció (tipus, preguntes més freqüents…), habilitats personals per la 

recerca de feina: motivació, habilitats comunicatives  

 

  SESSIÓ CONEIXEMENT DE L’ENTORN  

Com cada any, el servei d’acollida municipal sol·licita al Club de la Feina fer un taller per tal 

que les persones nouvingudes coneguin els recursos disponibles per fer recerca de feina.  

El 24 de març del 2016 es va realitzar una activitat participativa amb els següents 

continguts: conèixer els recursos propers i les eines per buscar feina, autocandidatura per 

aprendre a presentar-se i saludar adequadament, saber expressar dades personals : 

telèfon de contacte, lloc de residència, aprendre estratègies i vocabulari per verbalitzar 

dades referent a les feines que han realitzat, explicar el currículum.  

 

   CURS MANIPULADOR D’ALIMENTS 

Dies:  7 i 9 de juny 
Hora:  9 a 14 h 
Lloc:  Sala La Llavor del Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro 
 
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es va detectar en els darrers mesos una demanda 

d’informació sobre l’obtenció del carnet  de manipulador d’aliments. Aquesta informació 

sol·licitada tant per part dels usuaris de la borsa de treball com per part de les empreses 



 

 

 

del nostre municipi, es va 

imprescindible actualment per complir amb la legislació vigent.

La formació i el certificat de manipulador d’aliments es converteix don

imprescindible per a  inserir-se al món

directa o indirectament amb la manipulació d’aliments:

• Sector comercial: reponedor, venedor, fruiter, carnisser, forner, peixater

• La totalitat de llocs en hostaleria i serveis de càtering: cambr

• Personal ajudant en menjadors escolars 

• Personal sanitari en centres assistencials: residències geriàtriques, ho

domicili  

• Personal encarregat de demostracions amb productes d'alimentació 

• Personal empleat d'empreses de transport o de repartiment de mercaderies

• Altres àmbits on es manipulen aliments: hostesses de congressos, personal del 

sector de fabricació de productes alimentaris, personal responsable de tractaments 

d’aigües potables etc. 

La proposta formativa es va organitzar en col·laboració 

Empordà. 

Assistents :14 persones dia 7 de juny

Cost del curs: 300.-€ 
 

 
 CURS DE NETEJA PROFESSIONAL

 
 

Dies:  del 19 d’octubre al 2 de desembre 

Hores : 110 hores teoriques-pràctiques i 20 hores prà

Lloc:  Hotel Fergus Nàutic Park Platja d’Aro. Pràctiques a les pròpies 

, es va considerar adient proporcionar aquesta formació que és 

imprescindible actualment per complir amb la legislació vigent. 

La formació i el certificat de manipulador d’aliments es converteix don

se al món laboral en múltiples sectors professionals relacionats 

directa o indirectament amb la manipulació d’aliments: 

reponedor, venedor, fruiter, carnisser, forner, peixater

La totalitat de llocs en hostaleria i serveis de càtering: cambrer, ajudant de cuina..

Personal ajudant en menjadors escolars  

Personal sanitari en centres assistencials: residències geriàtriques, ho

Personal encarregat de demostracions amb productes d'alimentació 

Personal empleat d'empreses de transport o de repartiment de mercaderies

Altres àmbits on es manipulen aliments: hostesses de congressos, personal del 

bricació de productes alimentaris, personal responsable de tractaments 

La proposta formativa es va organitzar en col·laboració amb el Consell Comarcal 

:14 persones dia 7 de juny  / 16 persones dia 9 de juny 

CURS DE NETEJA PROFESSIONAL  HOTELERA I INDUSTRIAL 

 

del 19 d’octubre al 2 de desembre  

pràctiques i 20 hores pràctiques en empresa  

Hotel Fergus Nàutic Park Platja d’Aro. Pràctiques a les pròpies instal·lacions
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adient proporcionar aquesta formació que és 

La formació i el certificat de manipulador d’aliments es converteix doncs en una eina 

laboral en múltiples sectors professionals relacionats 

reponedor, venedor, fruiter, carnisser, forner, peixater 

er, ajudant de cuina.. 

Personal sanitari en centres assistencials: residències geriàtriques, hospitals, ajuda a 

Personal encarregat de demostracions amb productes d'alimentació  

Personal empleat d'empreses de transport o de repartiment de mercaderies 

Altres àmbits on es manipulen aliments: hostesses de congressos, personal del 

bricació de productes alimentaris, personal responsable de tractaments 

amb el Consell Comarcal del Baix 

 

instal·lacions.  
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Participants:  17 persones desocupades del municipi  

Cost del curs:   1.488.-€ 

Descripció: 

- Bloc 1: Formació específica neteja  

Realitzada per ITEL. Centro de investigación y asesoramiento para la limpiezas. S.L.  

Durada: 80 hores  

Horari:9- 14h  

Continguts:  

1. Tècniques de neteja bàsiques ( 20h)  

2. Desenvolupament de processos de neteja ( 30h)  

3. Gestió i tractament de residus (10h)  

4. Aplicació i seguiment de mesures de prevenció de riscos laborals (20h)  

5. Avaluació  
 

- Bloc 2: Formació especialitzada: neteja de vidres i neteja industrial  

Realitzada per Assisgrup S.L.  

Durada: 20 hores  

Horari: 9- 14h  
 

- Bloc 3: Desenvolupament de l’ocupabilitat  

Mònica Pongiluppi. Tècnica d’ocupació del Consell Comarcal del Baix Empordà  

Durada: 10 hores  

Horari: 9:30- 13:30h  
 

Continguts:  

1. Punt de partida: anàlisi de la situació personal i expectatives de futur  

2. Auto coneixement I objectiu professional  

3. El currículum adequat. Canals de recerca. Contacte amb les ofertes adequades.  

4. Comunicació verbal i no verbal: actitud de recerca activa  

5. La entrevista de treball: role-playing  

6. Adjudicació empreses de pràctiques-consignes.  
 

- Bloc 4: Pràctiques  

Tutoritzades per ITEL.  

Durada: 20 hores  

Horari: 9:30-13:30  
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Valoració:  algunes de les persones que van iniciar el curs, no el van finalitzar perquè van 

trobar feina. Ens consta que dues persones van trobar feina immediatament després 

d’acabar la formació gràcies a contactes generats al propi curs. La resta de persones estan 

en recerca activa de feina i han millorat la seva predisposició i activitat per trobar una 

ocupació relacionada. A través del servei de borsa de treball i Club de la feina, es segueix 

acompanyant en la seva inserció. 

 

OCUPACIÓ 

3.1 SERVEI OCUPACIÓ MUNICIPAL 

El servei d’ocupació municipal està integrat per una banda per la Borsa de Treball i Club de 

la Feina i per l’altra, per una política de formació i d’inserció directa al món laboral a través 

dels diversos plans d’ocupació en els quals ens acollim a través de les subvencions 

públiques de la Generalitat o bé, pel Programa Platja d’Aro Professionals que ha estat un 

projecte nou d’aquest 2016 i que passarem a detallar més endavant. 

Borsa de Treball · Club de la Feina 

El 2005 el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Castell – Platja d’Aro – 

S’Agaró van signar un conveni de col·laboració per portar a terme el servei de Borsa de 

Treball · Club de la Feina al municipi. 

Aquest servei ha continuat efectiu des d’aleshores i passarà a ampliar-se a principis del 

2017 en3 hores més setmanals dedicades a les visites individualitzades. 
 

  Objectius generals del servei:  

• Gestionar l’oferta i la demanda d’ocupació del municipi.  

• Afavorir la inserció d’aturats de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró.  

• Oferir la orientació, l’acompanyament i els recursos necessaris on puguin trobar la per  

  fer una recerca de feina adequada a cada perfil professional.  

• Incrementar els recursos formatius en matèria d’ocupació per tal de d’adequar les  

  persones a les necessitats de les empreses.  
 

  Objectius específics:  

• Dotar als usuaris/es del Club dels recursos materials, tècnics i humans necessaris per  

poder realitzar de la forma més rendible una recerca activa d’ocupació.  
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• Potenciar les habilitats i les estratègies que requereix actualment la recerca de feina  

• Donar suport a les empreses per tal que trobin les persones adequades a la seva  

demanda i contractin persones del municipi.  
 

   Perfils d’usuaris: 
 
• Persones en recerca de feina del municipi  

• Persones amb especials dificultats d’inserció. Els grups derivats de serveis municipals  

  ja sigui en atenció individual com en formacions específiques a mida.  

• Persones que estant ocupades, cerquen un canvi de feina o una millora laboral.  
 
 

   Persones ateses  
 
Durant el període gener a desembre del 2016 s’han inscrit al servei un total de 182 

persones. D’aquest total, 82 són homes (el 45% del total) i 100 dones (55%). 

Aquestesdades, que només inclouen les noves inscripcions al servei, mostren la tendència 

d’ un increment de les dones que realitzen recerca activa de feina.  

   Edat  

Pel que fa a l’edat, observem la tendència dels anys anteriors. El grup predominant i en 

constant creixement és el format per les persones d’entre 30 i 45 anys, resultant un 52% 

del total. Els majors de 45 anys resulten el 26 % del total, dada molt similar al grup menor 

de 29 anys, que representa el 22% 

   Procedència 

Del total de persones inscrites al servei un 40% són persones nascudes a Catalunya o 

l’Estat Espanyol, seguint les tendències del servei. La resta d’usuaris del servei són 

persones immigrades (60% del total) la majoria dels quals provenen de Marroc (33%) 

seguits de les persones de diversos països de Sud-Amèrica ( 11%). 

 

   Nivell d’estudis dels usuaris  

El 53 % dels participants del club de la feina han realitzat estudis secundaris obligatoris. 

Aquí també es consideren els equivalents als estudis secundaris realitzats en d’altres 

països.  Seguim destacant com a molt significatiu el fet que el 37% dels usuaris disposen 

una titulació inferior als estudis mínims obligatoris, fins i tot un gran nombre de persones 

sense estudis.  
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Aquest fet, afegeix dificultats a l’hora de trobar feina ja sigui per manca de formació en un 

àmbit concret, com en la limitació de les habilitats sociolaborals i/o de recerca d’un lloc de 

treball ( dificultats per a elaborar correctament un currículum, mancances en habilitats 

socials necessàries…).  

Pel que fa a les persones que disposen estudis universitaris suposen el 10%del total. 

Aquesta dada segueix indicant la manca de persones més qualificades que fan ús del 

servei i que per tant, participen de la borsa de treball. 

Aquests darrers anys es caracteritzen per una diversitat més àmplia pel que fa als perfils 

de les persones usuàries del Club de la Feina. Aquest fet comporta una adequació 

constant del servei per tal d’arribar a satisfer les diferents necessitats de les persones que 

fan recerca de feina al municipi. Per aquest motiu seguim potenciant l’espai d’atenció i 

tutoria individualitzadaque segueix molt demandat per part de les persones usuàries i de 

l’altra, la formació de grup, per tal de millorar les competències sociolaborals i professionals 

i aconseguir així un increment de les possibilitats d’ocupació de les persones.  

La majoria de persones que realitzen la inscripció al servei de Club i de borsa de treball 

són emplaçades a una visita individual per treballar el seu propi itinerari d’inserció i 

formació. En aquesta entrevista individual es treballen aspectes com perfil predominant i 

llocs de treball als que pot accedir, adequació i qualitat de les eines de recerca, sobretot 

pel que fa al currículum i la carta de presentació, canals de recerca de feina, informació i 

suport sobre borses de treball, ús de les noves tecnologies, empreses de treball temporal, 

cartellera d’ofertes setmanal. .  

En general, les persones usuàries del servei troben moltes limitacions per realitzar una 

recerca autònoma de feina i es caracteritzen per tenir unes expectatives d’èxit baixes en 

quant a les seves possibilitats d’inserció. Per aquests motiu, el suport tècnic esdevé clau 

tant pel desenvolupament de competències que proporcionen un apropament a les ofertes 

de treball vigents com pels aspectes motivacionals indispensables per a possibilitar 

l’ocupació 

  Tutories de seguiment  

L’agenda del Club de la Feina gestionada a inicis d’any pel Centre Cívic passarà a ser 

gestionada directament per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, on també a 

partir del mes de setembre passarà a ser l’espai on es realitzen les primeres visites als 

usuaris, fet que ens ha permès interactuar amb els usuaris i aconseguir així que se’ns 
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identifiqui com el referent de la borsa i club de la feina. Inicialment s’acorda una entrevista 

grupal per tal de recollir la demanda de l’usuari/a que vol fer ús del recurs. A més, també 

és un espai que permet ajustar les expectatives de les persones que venen al servei amb 

la realitat que se’ls pot oferir.  

A partir de la primera entrevista, que plantegem com un espai d’acollida, s’ofereix 

l’oportunitat a les persones que hi estiguin interessades de realitzar una tutoria 

individualitzada els dimarts de 8 a 15h. Alhora, es pacten visites d’acompanyament i es 

convida a fer ús de l’espai i dels recursos dijous de 11.30 a 14 h de forma autònoma, amb 

el suport de la tècnica en els casos en que sigui necessari. En els casos en que es 

considera oportú, pel perfil de la persona interessada o per la seva demanda, s’acorden 

noves entrevistes, per tal que la tècnica pugui dedicar-hi el temps necessari. 

Inscripció 

La Inscripció a la borsa es realitza en el mateix moment que la del Club de la feina, i tots 

els participants reben la informació necessària per conèixer el seu funcionament.  

Actualment estem treballant per actualitzar la gestió de borsa i s’està creant el servei on-

line. Properament, les persones podran realitzar la seva inscripció a la nostra web i a les 

ofertes vigents. De la mateixa manera, les empreses podran formalitzar la seva demanda 

de personal de manera més visible i visualitzar els currículums de les persones que 

s’ajustin al perfil que necessiten.  

Ofertes  

Club de la feina vincula els seus usuaris a la borsa de treball de l’Ajuntament que està 

directament relacionada amb la borsa del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest any, 

s’han gestionat 71 ofertes de treball a la borsa de treball local, que es concreten en 121 

llocs de treball.Els usuaris també han participat a les 341 ofertes gestionadesa la borsa 

comarcal on s’han definit 618 llocs de treball. Les persones del municipi  tenen accés a 

aquestes ofertes sempre que compleixin requisits i que la distància geogràfica ho permeti.  

Conveni amb Incorpora  

Aquest any, hem signat un conveni de col·laboració amb la fundació Acollida i Esperança 

per tal d’incrementar les possibilitats d’inserció laboral de les persones del municipi. Així, 

s’incorpora una tècnica a l’equip que complementa les accions de Club de la feina i borsa 

de treball donant suport a la prospecció d’empreses i a les ofertes de feina. Paral·lelament, 
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es vinculen amb la borsa de treball del programa Incorpora de la Caixa que comporta una 

plataforma de contactes i ofertes de treball. La tècnica a més, disposa d’un contacte més 

acurat amb les persones amb discapacitat i/o derivades de Serveis Socials per tal de 

vincular-les conjuntament amb el nostre servei a les ofertes adequades. 

CLUB DE LA FEINA  

1. Acompanyament personalitzat per l’ocupació  

Les persones poden accedir a l’atenció individualitzada les vegades que siguin necessàries 

per tal de treballar diferents aspectes relacionats amb la seva recerca de feina. En molts 

casos, en la primera visita individual es concreta el perfil professional i es clarifiquen les 

eines disponibles. Sovint, cal fer o refer el currículum i revisar els canals utilitzats. Es revisa 

de manera transversal l’estat emocional de la persona així com les estratègies 

comunicatives que utilitza. Sovint, prendre consciència de les actituds en relació a les 

nostres possibilitats i /o capacitats és clau per trobar la feina adequada.  

El Club de al feina ofereix orientació formativa relacionada amb l’itinerari personalitzat que 

la persona planteja o que es pacta a les tutories. Els aspectes rellevants d’aquest treball 

personalitzat es poden resumir en:  definició perfil professional, revisió/ reelaboració del 

currículum, revisió canals utilitzats, suport a l’ accés de nous canals, millora de la motivació 

i la constància en la recerca, contacte setmanal d’ofertes de la cartellera i a l’aula 

d’informàtica i derivació a programes i /o formacions adequades als seus objectius.  

2. Accés a les ofertes de treball  

El Club de la feina ofereix, d’una banda el contacte directe amb les ofertes de la borsa de 

treball de l’Ajuntament així com la resta de municipis propers a través de la borsa del 

Consell Comarcal del Baix Empordà. Per aquest motiu, resulta important realitzar un treball 

individual amb totes les persones que accedeixen al servei per tal de poder realitzar una 

bona gestió oferta-demanda , adequar els perfils a les ofertes vigents i reorientar vers 

noves possibilitats d’ocupació 

3. Accés a recursos ocupacionals i contactes sociol aborals  

La majoria de persones que fan ús del servei necessiten informació sobre els recursos 

laborals existents i al seu abast. Existeix gran desconeixement dels serveis d’orientació i de 

formació públics així com dels disponibles a la xarxa. A més, la majoria de persones 
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presenten dificultats per accedir a les ofertes laborals pel seu analfabetisme funcional, que 

es fa evident davant les noves tecnologies.  

4. Formació professionalitzadora i desenvolupament d’estratègies personals  

En aquest sentit, la coordinació amb les àrees de Serveis Socials, Joventut i Promoció 

Econòmica és clau per crear les formacions adequades i millorar l’ocupabilitat de les 

persones. A continuació es detallen les formacions desenvolupades aquest any: 

 

 Tutories individuals RMI  
  

Club de la feina segueix acompanyant individualment les persones derivades de Serveis 

Socials que necessiten suport per a la seva inserció laboral. La majoria de persones no 

disposen de les competències transversals necessàries per a la recerca d’ofertes per 

Internet i el club de la feina els hi facilita aquesta informació i contacte. De la mateixa 

manera, s’intenta millorar l’ocupabilitat vinculant-les amb formacions vigents i incidint en les 

seves habilitats personals per tal de fer autocandidatura, presentar-se a una entrevista i 

l’acompanyament pel manteniment del lloc de treball 

 

3.2 PLANS D’OCUPACIÓ 

Cada any l’Ajuntament sol·licita poder formar part de les diferents subvencions que surten 

publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Aquest 

tipus de subvencions fins a l’actualitat es gestionen, es desenvolupen i s’executen a través 

del Consell Comarcal del Baix Empordà dins del marc dels convenis de col·laboració que 

s’estableixen regularment per diverses accions entre ambdues administracions. 
 

Els plans d’ocupació que passem a detallar es van sol·licitar en dues subvencions 

aprovades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya durant 

l’any 2015 però que ha estat vigent fins el mes d’abril del 2016. 

 

 PROGRAMA INTEGRAL BAIX EMPORDÀ ACCELERA: PROJECTE M ILLORA 

Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 

EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 

situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la 

convocatòria per a l'any 2015. 
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Persones sol·licitades: 8 persones. 

 

Perfils sol·licitats i tasques: 

1)  Perfil desubaltern de suport administratiu a oficines de l’Ajuntament: atenció telefònica 

i atenció al públic, tasques d'auxiliar administratiu a nivell bàsic com coneixement del 

procediment administratiu, coneixement d'informàtica a nivell usuari i altres tasques 

relacionades sempre d’interès general. 

2)  Perfil de subaltern ( Agent Cívic ): Inspeccions a la via pública relacionades amb la 

normativa municipal per a la detecció d’infraccions, detectar elements deteriorats i 

realitzar les actuacions posteriors (comunicació d’aquests elements al departament de 

serveis i als interessats si s’escau). 

3) Perfil de jardiner: Realitza feines manuals amb eines que no requereixen 

coneixementprofund de l’ofici, vinculades al manteniment general dins de l’àmbit de 

jardineria, totprestant suport als oficials en les tasques que porten a terme. 

4)  Perfil de segador: Realitza feines manuals amb eines que no requereixen 

coneixement profund d’un ofici, vinculades al manteniment de la gespa, de la vegetació 

autòctona i zones verdes municipals; s’encarrega de segar la gespa i altra vegetació en 

l’àmbit del municipi tot utilitzant eines i maquinària especialitzada com desbrossadora, 

segadora i bufadora, entre d’altres. 

5)   Perfil de polivalent:Desenvolupa tasques de manteniment, neteja, muntatge, trasllats, 

emmagatzematge i arranjaments bàsics; realitza el trasllat de mobiliari i del material 

necessari per la seva utilització i/o instal·lació posterior; realitza treballs vinculats al suport 

d’activitats que es porten a terme ( muntatge i desmuntatge d’escenaris, carpes, etc)  

Tot i la petició de les 8 persones, en el primer pla d’ocupació només es va atorgar una 

persona que va passar a desenvolupar tasques de jardiner i segador a l’equip de la 

brigada municipal de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per una període de sis mesos ( 

de novembre de 2015 a l’abril de 2016). 
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 PROGRAMA INTEGRAL BAIX EMPORDÀ · PLATJA D’ARO CREIX  

Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya,EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per 

a laconcessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en 

situaciód'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció destinades a administracions 

locals, is'obre la convocatòria per a l'any 2015. 
 

Aquest Pla d’Ocupació Programa Treball i Formació ha estat adreçat a persones en 

situació d'aturbeneficiàries de la renda mínima d'inserció (RMI) destinades a 

administracions locals. 

- Persones sol·licitades:6 persones 

- Perfils sol·licitats i tasques: 2 jardiners, 2 segadors, 2 polivalents. Mateixes tasques que 

lescitades al pla anterior. 

Les persones atorgades per aquest programa foren 6 i han estat contractades per un 

període de sis mesos ( de desembre de 2015 a maig de 2016). 

 

 PLA OCUPACIÓ LOCAL: PLATJA D’ARO PROFESSIONALS 

Atenció al client i gestió al magatzem 
 

El programa Platja d’Aro Professionals és un projecte integral d’ocupació que té per 

objectiu orientar, formar i inserir laboralment persones treballadores en situació d’atur del 

municipi de Castell Platja d’Aro en l’àmbit de les superfícies comercials i del comerç de 

proximitat.  
 

 Finalitat 

Ha estat potenciar la inserció laboral de persones aturades del municipi desenvolupant la 

seva ocupabilitat i afavorint la seva estabilitat, subvencionant fins un màxim de 6 mesos 

la seva contractació.  

Alhora la formació i l’acompanyament laboral així com la prospecció d’empreses han 

estat claus per definir els perfils de les persones participants i promoure la inserció 

professional. 
 

 Selecció  

En relació a la selecció de participants al programa es va realitza a partir de les 205 

persones registrades a la borsa de treball municipal al 2015 i els primers 6 mesos de 

2016; d’aquests usuaris es van revisar el perfil de 75 persones inscrites a les categories 

de comerç o mosso de magatzem.   
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I amb aquesta revisió es van fer trucades telefòniques per valorar la disponibilitat i l’ 

interès de diferents persones tenint en compte uns perfils prioritaris entre el que 

destaquem:  Joves, majors 45 anys, famílies monoparentals, famílies amb tots els seus 

membres a l’atur  i amb experiència prèvia o perfil relacionat. 

 
A partir d’aquests contactes, es va convocar a les persones amb un perfil més proper i 

adequat, per realitzar una entrevista personal i una prova escrita. En aquest sentit, es va 

tenir en compte l’adequació del currículum, l’entrevista personal i l’entrevista-compromís i 

interès amb el programa. 

 
 Formació 

Durant el mes de maig de manera intensiva, es va dur a terme la formació 

professionalitzadora de 80h amb els blocs següents:  

- Mòdul 1: Atenció al client (30 hores)  

- Mòdul 2: Gestió de magatzem (25 hores)  

- Mòdul 3: Carretó elevador (25 hores) 
 

 Tutories i orientació laboral 

El programa va incloure formació, orientació i assessorament laboral, així com un 

seguiment i un acompanyament personalitzat de cada un dels participants, des de l’inici 

de la formació, fins a la inserció laboral.  

Per altra banda, forma part del programa formació en intel·ligència emocional dirigida al 

treball que  inclou formació en competències transversals i ocupacionals, per afavorir el 

desenvolupament de tots els participants tant de forma professional com personal. 
 

Durant la formació professionalitzadora també s’han realitzat tutories grupals setmanals 

per fer seguiment del grup; a més dels dubtes a resoldre, s’han treballat les entrevistes 

grupals, les dinàmiques de grup així com els tests psicotècnics. 

Al final del programa es van fer tutories individualitzades per definir les preferències de 

feina, i acabar d’orientar la cerca de feina.  
 

   Prospecció d’empreses 

Per fer difusió del programa i promoure la contractació dels usuaris del programa es va fer 

prospecció d’empreses en el municipi, especialment i de forma prioritària, a les superfícies 

comercials i grans comerços, per proximitat al perfil de la formació.  
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La prospecció de la cinquantena d’empreses es va dur a terme de manera més intensiva 

entre el final d’abril i maigi el mes de juny és el període on es va aconseguir un nivell elevat 

de col·locacions. 

El primer contacte amb les empreses va consistir a presentar el programa Platja d’Aro 

Professionals i els beneficis de participar-hi: obtenció de personal amb formació 

especialitzada i actualitzada, subvenció a les contractacions durant 6 mesos, supervisió 

tècnica del Consell Comarcal en la incorporació i el seguiment del personal contractat, etc.  

En cas que l’empresa hi estigués interessada, les comunicacions posteriors es van centrar 

a enviar currículums adequats en coordinació amb les tècniques encarregades de la 

formació i l’acompanyament. En general, la resposta de les empreses informades va ser 

molt positiva i van manifestar una especial satisfacció pel fet de contribuir a donar feina a la 

població del municipi.  
 

Cal destacar que tal i com estava dissenyat el projecte en aquesta ocasió, les empreses 

visitades  són establiments de comerç o distribució de productes alimentaris de la zona.  

Malgrat això, també es va donar cabuda a altres tipus d’empresa o de producte per les 

possibilitats de contractació que oferien, sempre que incloguessin un component comercial 

o d’atenció al client en les seves ofertes de feina. 

Un element facilitador de la participació empresarial en el programa fou l’acceptació de 

diverses modalitats contractuals per poder optar a l’esmentada subvenció.  
 

  Inserció final 
 

De les entrevistes realitzades, la majoria van ser en empreses més directament 

relacionades amb el programa del curs, com supermercats, botigues del municipi i d’altres 

comerços de grans superfícies (27 entrevistes en diverses empreses de supermercat).  

De les 10 persones que van acabar el mòdul formatiu i les tutories d’acompanyament, totes 

van trobar feina. Dues persones van fer-ho pel seu compte i per tant indirectament, la seva 

participació al programa va motivar la seva inserció.  

Per altra banda, s’ha de comentar que dos d’elles, van deixar la feina per motius diversos 

una vegada havien sigut contractats. 

 
Conclusions Programa Platja d’Aro Professionals 
 

Es va realitzar un programa formatiu, d’orientació i inserció laboral i en dos mesos van 

trobar feina el 100% de les persones participants. Els continguts específics i les 

metodologiesparticipatives van proporcionar un increment significatiu de les competències 
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dels participants en l’àmbit comerç, així com les eines personals per superar una entrevista 

de feina amb èxit i treballar en un equip de manera satisfactòria.  
 

Un dels aspectes a destacar com a resultat del programa és la desestacionalització en la 

contractació de més del 50% dels participants, és a dir, dels participants del programa, dels 

quals 7 van aconseguir un contracte de més llarga durada que no es limita a la temporada 

d’estiu. Donada la situació del territori, que basa gran part de la seva economia en els 

sector de serveis turístics, es pot considerar un èxit.  
 

Per altra banda, cal tenir present que les persones participants en el programa partien de 

situacions molt diverses, però que en general la seva situació personal i econòmica era 

complicada; arran de la seva participació en el programa, la situació de la major part d’ells 

va millorar pel fet de trobar formació, orientació i suport i, especialment, feina. Aquest factor 

ha suposat una millora de la seva situació personal i familiar, que els ha ajudat tant a nivell 

econòmic, com a nivell personal.  
 

En conjunt la prospecció realitzada es va valorar de forma positiva, tant en vista als 

resultats aconseguits, com pel fet que va ser molt intensiva i molt acotada al territori 

municipal, tal com estava previst en el programa.  
 

Les empreses en general van rebre el programa de forma favorable i van reaccionar de 

forma positiva perquè van poder conèixer millor les actuacions de l’Ajuntament i han valorat 

positivament tant l’estímul econòmic a la contractació com la tasca de formació 

especialització i inserció de les persones residents al municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 

PROPOSTES PEL 2017 

- Dinamització econòmica i empresarial a través de la realització de reunions periòdiques 

amb les diverses associacions municipals com Associació d’Empresaris, Associació 

empresaris passeig marítim, Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci i altres persones 

vinculades al sector empresarial de Castell-Platja d’Aro-S’Agaró. 

- Foment de l’activitat econòmica a través d’ajuts i bonificacions per recolzar iniciatives de 

restauració i actualització d’establiments, creació de noves empreses, etc 

- Continuïtat amb el servei d’assessorament i recolzament a les empreses i nous 

emprenedors 

- Polítiques d’ocupació municipal. Estudiar un nou portal d’ocupació més proper a l’usuari 

amb un servei més personalitzat, així com realitzar un pla d’ocupació local que englobi 

formació i reinserció laboral.  

- Potenciar la formació amb certificació oficial i vinculats amb centre d’estudi i universitats 

de renom. 

 

 

 

 

 

 

 


