MEMÒRIA
Unitat de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
2020

Introducció
1. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
1.1 Campanya de Nadal.........................................................................pàg.4

PLATJA D’ARO / 4T 2020

1.2 Accions del Consell Local de Desenvolupament Econòmic....... ..........pàg.6
1.3 Campanyes Gastronòmiques.................................................. ..........pàg.9
2. DESENVOLUPAMENT I PROJECTES ARO IMPULSA

2.1 Comptadors de vianants........................................................ ..........pàg.9
3. FOMENT EMPRESARIAL
3.1 Servei d’assessorament empresarial................................................................pàg.11
3.2 Dinamització empresarial: coworking i formació.............................................pàg.11
4. FOMENT DE L’OCUPACIÓ
4.1 Servei d’ocupació municipal............................................. ................pàg.16
4.2 Formació professionalitzadora............................................ .............pàg.20
4.3 Plans d’Ocupació ............................................................... .............pàg.22
4.4 Programa Garantia Juvenil Joves en Pràctiques................................pàg.23
5. SUBVENCIONS
5.1 Nominals a associacions empresarials del municipi..........................pàg.24
5.2 Subvencions per al suport al teixit empresarial local . ......................pàg.24
- Subvencions pel Pla de Millora de la Qualitat del Comerç
- Subvencions per al Foment de l’Ocupació
- Subvencions per al Foment de l’Emprenedoria
- Subvencions per a l’adequació de les empreses en motiu de la Covid 19
6. PRESSUPOST PROMOCIO ECONÒMICA
Pressupost Promoció Econòmica..........................................................pàg.27

1

INTRODUCCIÓ
Durant l’any 2020 la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i
S’Agaró ha treballat en totes les vessants en les que des de fa anys la unitat desenvolupa.
Malgrat el context provocat per la crisi sanitària provocada per la Covid 19 i les dificultats que
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aquesta ha representat, hem seguit vetllant per oferir els mateixos serveis a les empreses,
emprenedors i persones usuàries del servei d’ocupació.
Un dels objectius principals en aquest context ha estat seguir recolzant al sector privat
mitjançant algunes accions de dinamització econòmica en moments on les restriccions eren
més suaus, i en la publicació d’una línia de subvencions i incentius per ajudar a pal·liar la
situació. No obstant això, si que algunes de les accions que estaven programades per l’any es
van veure modificades i en alguns casos, anul·lades.
Per altra banda, des de la vessant més social, la regidoria ha continuat recolzant a les persones
que es troben en situació d’atur, proporcionant una sèrie de recursos econòmics i humans que
van des de cursos de formació professionalitzadora, a tutories en grup o individuals per a
dissenyar un itinerari professional i en definitiva, a un acompanyament integral per satisfer les
necessitats de totes les persones usuràries del servei d’ocupació.
La dinàmica de la regidoria segueix essent el treball en xarxa, tant pel que fa en relació als altres
serveis municipals, com a ens comarcals, autonòmics, i principalment des de la vessant privada.
La finalitat, és trobar punts d’unió i col·laboració de projectes comuns i oferir així, un ampli
ventall de recursos i serveis encaminats a les necessitats de les persones i empreses del
territori.
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1. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
1.1 Campanya de Nadal
Per cinquè any consecutiu es va celebrar aquesta campanya nadalenca com a proposta de
dinamització comercial del municipi i que se suma a les altres iniciatives de diverses àrees de
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l’Ajuntament i del sector privat. La campanya, el Gran Sorteig de Nadal es va iniciar el dia 28 de
novembre de 2020 i va finalitzar el 4 de gener de 2021.
Enguany donades les circumstàncies provocades per la Covid 19, ens vam replantejar el format
de la campanya per tal d’evitar les butlletes de participació que es realitzaven cada any.
Aprofitant un nou projecte que ja es va iniciar a la primavera, es va adaptar la campanya per
vehicular-la mitjançant l’App Targeta Aro Impulsa.
Aquesta App, va treballar-se al mes de maig com a una eina digital per incentivar el comerç
local i promoure alhora aquesta digitalització entre les empreses de la població.
Pel que fa als premis, es va seguir repartint de la següent manera: Primer premi, corresponent a
un Cotxe Fiat 500 Híbrid; Segon premi, consistent en una Bicicleta Elèctrica i Tercer premi un
Paddle Surf.
Del 4art al 17è foren lots d’obsequis que formaven part dels producte per la seixantena
d’establiments participants. Cal destacar que aquesta campanya compte cada any amb el
recolzament de les diverses associacions empresarials del municipi i que aquest any es van
adherir a la campanya un total de 52 establiments i 8 de col·laboradors especials, que tot i no
tenir obert l’establiment, cada any volen aportar obsequis en aquest gran sorteig.
El sorteig es va realitzar el dia 5 de gener a la sala d’actes de l’Ajuntament davant notària i de
pèrit judicial. Es va utilitzar una aplicació específica de sortejos donat aquest any no hi havia
butlletes tal i com hem esmentat anteriorment.
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Les persones guanyadores en aquesta edició van ser:
1er PREMI. FIAT 500 SÈRIE 7 LOUNGE 1.2 8v. 51 kW (69 c.v.) amb GLP. Cristina Illa Cruz, Establiment: Eurekakids (#butlleta: 1303232)
2n PREMI. BICICLETA ELÈCTRICA. PERE VILA FRIGOLA - Establiment: Òptic Platja d'Aro
(#butlleta: 1321858)
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3er. PREMI. PADDLE SURF. Albert Julià Pratllusà. - Establiment: Eurekakids (#butlleta: 1320806)
Del 4rt. al 17é:
Loli Gonzalez - Establiment: Eurekakids (#butlleta: 1322358)
Teresa M Guerrero Tello - Establiment: Julia Centre Platja d'Aro (#butlleta: 1302697)
Marta Méndez Bars - Establiment: Eurekakids (#butlleta: 1302579)
Antonia Valero Peral - Establiment: Òptic Platja d'Aro (#butlleta: 1309337)
Nadia Soledad Coronel Sanabria - Establiment: HAIRLAB (#butlleta: 1304884)
Olga Roura Alonso- Establiment: Bo3 (#butlleta: 1300585)
Ariadna Cullell Mestres - Establiment: Eurekakids (#butlleta: 1296186)
Anna Llenas Serra - Establiment: Òptic Platja d'Aro (#butlleta: 1319228)
Maria José Garcia Guirado- Establiment: Cocó Woman (#butlleta: 1325982)
Elena Delgado Cañero - Establiment: Julia Centre Platja d'Aro (#butlleta: 1299233)
Judit Jiménez Hurtós- Establiment: Julia Centre Platja d'Aro (#butlleta: 1311662)
Simona Prisacariu- Establiment: Julia Centre Platja d'Aro (#butlleta: 1301159)
Cristina Illa Cruz- Establiment: Eurekakids (#butlleta: 1320866)
Berta Pérez Rosa- Establiment: Julia Centre Platja d'Aro (#butlleta: 1296095)
Pel que fa al lliurement dels premis es va celebrar el dimarts dia 2 de febrer a l’Ajuntament amb
petit format per poder mantenir les mesures de prevenció de la Covid i per tant, es va fer el
lliurement a les persones guanyadores dels tres primers premis, i la resta, se’ls va fer el
lliurement de forma individualitzada.
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En relació a la participació de persones que es van registrar a l’app per poder optar als premis
foren un total de 1.500 persones que van realitzar unes 2.500 compres durant aquest període, i
sempre tenint en compte que només eren compres registrades a l’app. Segons els informes
que ens facilita la intranet d’aquesta aplicació, els imports de despeses efectuades dins la
campanya de Nadal fou d’entre 180 i 200.000 euros en compres al municipi. Pel que fa als dies
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en els quals es van realitzar més vendes foren el 12 i 19 de
desembre
de 2020
el dilluns 4 de
gener de 2021. Les hores de més vendes eren a les 12 del migdia i a les 18 h de la tarda.
ESTABLIMENTS COL·LABORACIONS ESPECIALS
Destaquem els Hotels NM Suites, Hotel Planamar, Hotel Bell Repòs, Hotel Bulevard, Set Sail
Costa Brava i Marina Port d’Aro. Així mateix, aquest any es va comptar amb el recolzament de
Girona FC, Bàsquet Girona i Spar UNI Girona.

1.2 Accions Consell Local de Desenvolupament Econòmic
Des de la seva creació l’any 2015, el CLDE ha anat consolidant-se com a xarxa de treball entre el
sector públic i el sector privat amb l’objectiu de sumar esforços en el disseny de propostes de
dinamització econòmica per la població. Dins del pressupost de l’Àrea de Promoció Econòmica
existeix una partida per a la dinamització de les activitats treballades en el marc del Consell
Local de Desenvolupament Econòmic i que sorgeixen de les propostes d’ambdós sectors, públic
i privat. Durant aquest no s'han pogut portar a terme totes les accions que teníem plantejades
com és el cas del Màgic Night, però hi d’altres que es van poder celebrar tot i algunes
modificacions en el format per tal d’adaptar-se a les mesures sanitàries.
ADEM-ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO
Cal destacar que aquesta associació disposa d’una subvenció nominal que permet la realització
de varies accions de dinamització comercial, no obstant això, fruit de les taules de treball del
Consell Local, des de l’Ajuntament es col·labora i participa en altres propostes que per la
repercussió que tenen, es consideren interessants per a la població.
Destaquem la campanya Platja d’Aro in Love, que des d’ADEM cerquen la creació de sinèrgies
amb altres associacions empresarials i culturals facilitant per exemple, la creació de paquets
turístics d’un cap de setmana romàntic amb la possibilitat de sumar-hi altres productes en el
cap de setmana, el sorteig d’un cap de setmana per a gaudir per Sant Jordi o per primers de
maig, etc.
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La campanya es va dur a terme els dies 12, 13 i 14 de febrer i des de la regidoria de Promoció
Econòmica es va recolzar la difusió de l’esdeveniment per poder arribar a un major nombre de
persones perquè visitessin la població durant aquesta iniciativa.
S’AGARÓ SANT POL ES MOU ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
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Des de l’Àrea de Promoció Econòmica juntament amb l’Associació d’Empresaris de S’Agaró es
col·labora activament amb diferents activitats amb la intenció de dinamitzar l’espai comercial
del nucli de S’Agaró.
LA INDUSTRIAL MARKET
Aquest mercat fira de petit format es va celebrar del 5 al 9 d’agost al Parc de Sant Ramon i fou
una iniciativa sol·licitada en diverses ocasions per l’associació de comerciants del nucli.
El mercat va aplegar una vintena d’empreses de moda, decoració, esport, botiguetes solidàries,
diversos food trucks amb propostes gastronòmiques molt acurades i durant els dies de
l’activitat, es va amenitzar el mercat amb diversos esdeveniments lúdics com màgia, amb el
Mag Andreu, tallers infantils, música, concerts de petit format, etc. Aquesta activitat fou molt
ben acollida pels residents de la zona així com per els diversos empresaris de S’Agaró. Tenia un
horari de 18 h. a 24 h.
Enguany, dins del context es va decidir no acollir a tantes paradetes com l’any anterior a fi de
disposar de més espai entre parada i parada. Es van escollir uns 20 espais, tots amb uns
productes i una decoració molt acurada, del món de la moda, complements, joieria, etc.
Com en la primera edició, també es va comptar amb algun espai cedit a ONGs, que sempre
acompanyen a les edicions de La Industrial. Alhora hi havia uns 6-8 Food Trucks i una barra per
begudes. Així mateix, cal destacar l’empresa organitzadora durant aquesta mercat, té
contractat un servei de vigilància i seguretat per tot el dia i la nit a fi d’evitar qualsevol
incidència, i alhora poder complir amb els controls d’aforament per prendre les mesures
adequades a la situació actual.
Es van programar actuacions i tallers infantils per amenitzar el passeig, espectacles de màgia,
etc. També alguna actuacions de petit format en viu per la nit.
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Les mesures que es van prendre per el bon desenvolupament de l’activitat fou delimitar el
perímetre del mercat i fer un tancament de l’espai per controlar l’aforament i gestionar els
accessos d’entrada i sortida. Així mateix, es va limitar l’aforament seguint les pautes marcades
per la fase 3 del moment i tenint en compte alhora que tota l’activitat es produïa a l’aire lliure.
També es van col·locar diversos dispensadors de gel per aPLATJA
l’ús de les
persones
entraven al
D’ARO
/ 4Tque
2020
mercat, es van distanciar les parades dels expositors, i hi havia desinfecció en l'ús dels
provadors i hi havia un serveis de neteja i desinfecció continua per les zones comunes de taules
i mobiliari.

NADAL · CAGA TIÓ
Durant les festes de Nadal l’Associació va organitzar una activitat infantil per tal de dinamitzar
el nucli. Així doncs, el diumenge dia 20 de desembre van fer un caga tió amb l’empres Soy La
Fiesta. L’activitat que complia amb totes les mesures d’higiene i seguretat recomanades hi van
participar una vuitantena d’infants repartits per torns.
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1.4 Campanyes Gastronòmiques
Totes les campanyes gastronòmiques compten amb la col·laboració de l’Associació d’Hoteleria,
Restauració i Oci del municipi que treballen per arribar en cada campanya a un major nombre
de participants amb l’objectiu de dinamitzar el sector de la restauració, i consolidar les
campanyes gastronòmiques com una oferta variada i de qualitat.
PLATJA D’ARO / 4T 2020
Aro Impulsa recolza aquesta iniciativa elaborant material de difusió i realitzant diverses accions
de publicitat, ja sigui mitjançant insercions publicitàries, falques, col·locant mupis en diversos
indrets del municipi, anuncis a ràdio, entre d’altres.
Aquest 2020 donat el context que hem viscut es va haver d’aturar la primera campanya de
primavera “La Cullera i el Bacallà” prevista del 13 de març al 5 d’abril.
Malgrat això, després del confinament i en el moment de la reobertura amb unes restriccions
molt estrictes, vam recolzar al sector promocionant la campanya “Vine a Sopar a les 20 h”.

2. DESENVOLUPAMENT I PROJECTES ARO IMPULSA
2.1 Comptadors de vianants
Durant el mes de juny de l’any 2019 amb l’objectiu d’obtenir xifres sobre el nombre de visitants
que es tenia a la zona comercial de Platja d’Aro i afavorir la presa de decisions a partir
d’informació real sobre l’atracció de visitats a la zona , es va impulsar la proposta d’instal·lar 11
comptadors de vianants a diferents zones del nucli comercial i al Passeig Marítim que són les
següents:
9

5 comptadors instal·lats a la vorera dreta de l’Av. S’Agaró en direcció a Sant Feliu de Guíxols
- Av. S’Agaró amb Av. Castell d’Aro.
- Av. S’Agaró amb Cl. Pineda de Mar.
- Av. S’Agaró amb Cl. Miramar.
- Av. S’Agaró amb Av. La Pau.
- Av. S’Agaró amb Gal. Albatros.
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2 Comptadors a les Galeries
- Galeries Neptuno
- Galeries Sant Lluis
2 Comptadors al Cl. Doctor Fleming
- Plaça Europa
- Plaça del Mil·lenari
2 Al Passeig Marítima
- Passeig Marítim amb Cl. Pineda de Mar
- Passeig Marítim amb Av. Costa Brava
Aquests comptadors funcionen amb tecnologia wifi i estan en funcionament durant 24 h els
365 dies de l’any. Ens permeten conèixer l’impacte d’afluència a la zona, caracteritzar la
tipologia de visita, repetició, temps d’estada, visitants únics, diferència entre residents i
visitants, obtenir les relacions entre diferents zones/carres de l’espai comercial, fer
comparatives entre temporalitats (anys, mesos, caps de setmana, accions de dinamització, etc).
Malgrat que per motius aliens s’han tingut alguns problemes tècnics en el funcionament
d’alguns dels comptadors instal·lats i els moments crítics viscuts per la pandèmia i el
confinament, presentem com a mostra de tot l’any 2020 un esquema sobre l’afluència
diferenciada entre veïns i visitants, l’afluència per setmanes, dies i mesos i un global de tot el
2020.
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3. FOMENT EMPRESARIAL
3.1 Servei d’assessorament empresarial
El servei d’assessorament es segueix portant a terme des de fa anys amb un servei externalitzat
i va dirigit a les persones que emprenen un negoci i que necessiten un acompanyament integral
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des de que comencen el negoci. Es realitzen sessions individualitzades
gratuïtes
amb un topall
de 12 hores amb l’objectiu de quan s’esgotin aquestes sessions es pugui derivar a les
assessories i gestories del municipi perquè en facin el seu seguiment si s’escau.
En el transcurs d’aquest any, han passat un total de 15 persones, d’un perfil molt jove i entre
els que destaquem: dues persones joves derivats de l’Àrea de Joventut que han creat una app
de jocs, un altre jove que ha creat serveis turístics vinculats en temes esportius, una persona
que volia muntar un negoci de ferreria, i d’altres com, canvis de model de negoci d’un comerç
local, màrqueting digital i serveis varis per a empreses, etc.

3.2 Dinamització empresarial: coworking i formació
Una de les vessants en la que es treballa des d’Aro Impulsa és el foment de la formació,
reciclatge professional i la capacitació empresarial. S’ofereix un ventall de formació orientada
als diversos sectors que engloben el teixit empresarial del municipi, així com, formacions
transversals per a totes les empreses. Passem a concretar les accions formatives realitzades.
 FORMACIÓ PER A LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DEL MUNICIPI
Organització: Aro Impulsa
Participants: associacions empresarials del municipi
Objectiu: fomentar les sinèrgies i col·laboracions entre les diferents associacions
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 CÀPSULES FORMATIVES CO-CREIX
Organització: Diputació de Girona · col·labora: Aro Impulsa
Participants: 17 persones de la província
Objectius: dirigida a empreses per aprendre què és el brànding i com desenvolupar-lo. Brànding
electrònic, eines per construir l’estratègia de marca.
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 ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS
Organització: FEMAREC.
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya dirigit per a persones
treballadores en actiu. Realitzat on line des del març.
Participants: 14 persones vinculades als establiments comercials, d’allotjament i oci.
Objectius: Adquirir coneixements, habilitats i actituds adequades per acollir, rebre i acomiadar
al client en llengua francesa.
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 CURS D’ENOLOGIA PER A LA RESTAURACIÓ
Organització: Aro Impulsa amb CRITERIA
Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya dirigit per a persones
treballadores en actiu.
Participants 14 persones
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Objectius: Conèixer l’origen del vi, la seva història, laPLATJA
viticultura,
varietats,
l’etiquetatge.
elaboració de vins, estils, classificació geogràfica, DO, tipologia i tècniques de tast, etc.

 LIDERATGE EQUIPS 03/11
Organitza: Aro Impulsa amb Family Business Solutions
Empresa: Ricardo Agustín ( Family Business Solutions)
Participants: 12 empresaris. On line.
Objectius: dotar dels elements essencials que caracteritzen la comunicació eficaç d’un líder.
Estructura i procés de comunicació humana, tipus de comunicació i lideratge, quins
components formen l’acte comunicatiu, barreres que podem trobar.
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 CÀPSULA EMPRENEDORIA 26/02
El coworking, molt més que una eina de treball, Martí Juanola
Organitza: Aro Impulsa
Empresa/Ponent: Martí Juanola, professor ERAM i consultors Coworking
Participants: 6 emprenedors
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Objectiu: conèixer què representa treballar en un espai compartit
coworking,
compartir una
mateixa necessitat, experiències, creació de sinèrgies, col·laboracions.

 CÀPSULA EMPRENEDORIA 15/10
Imprescindibles per impulsar el teu negoci, Josep Mª Tura
Organitza: Aro Impulsa
Empresa/Ponent: Josep Mª Tura, coach i col·laborador Coworking
Participants: 6 persones
Objectius: apropar a les persones emprenedores a aquelles eines de treball que ens permeten
arribar als nostres objectius, clients/proveïdors, i a aconseguir amb més garanties un èxit en el
nostre futur.
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 EASY PROMOS, PROMOCIONS I CONCURSOS A LES XARXES SOCIALS
Organitza: Aro Impulsa
Empresa/Ponent: Irene Ponsatí, MC Empreses i Bizz Màrqueting
Participants: 10 empresaris
Objectius: saber organitzar i dissenyar una campanya, un concurs, sorteig o algun
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esdeveniment per als nostre clients utilitzant les xarxes socials.
EinesD’ARO
fonamentals.

FORMACIONS NO REALITZADES
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4. FOMENT DE L’OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro treballa l’ocupació des de diversos àmbits: formació
professionalitzadora, prospecció empresarial per a detectar les necessitats reals del mercat
laboral del territori, assessorament i acompanyament de les persones usuàries del servei
d’ocupació, participació activa en els plans d’ocupació públics
oferts
per diversos
ens així com,
PLATJA
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el disseny de programes d’ocupació i formació propis.

4.1 Servei d’ocupació municipal
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ofereix el servei d’ocupació mitjançant un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest servei integra el Club de la
Feina com a servei més d’auto-consulta i la Borsa de Treball, amb un servei d’atenció
individualitzada i integral a les persones del municipi que es troben en situació d’atur o a les
persones que estant en actiu, però que volen explorar altres perfils professionals.
Aro Impulsa-Ocupació ha anat consolidant aquest servei mitjançant un treball en xarxa, entre el
Consell Comarcal, altres àrees de l’Ajuntament, l’Oficina de Treball de la Generalitat de
Palamós, i altres ajuntaments amb qui participem activament en taules de treball per a la
Millora de l’Ocupabilitat de Qualitat en l’Ocupació.
Cal tenir present que durant aquest any 2020, tots els serveis públics han estat obligats a
adaptar-se a les circumstàncies que la situació de pandèmia ha exigit. Des de l’inici del
confinament domiciliari derivat de la COVID19, el servei de Club de la Feina es va adaptar a
aquest context tan especial adaptant l’atenció directe amb els usuaris de Castell Platja d’Aro i
S’Agaró als canals telefònics i online.
En aquest cas, es van arribar a realitzar, ja sigui a través de videotrucada o, en el cas que així ho
preferís la persona sol·licitant del servei, a través de trucada ordinària, 73 tutories de Club de la
Feina. A aquestes, hauríem d’afegir, que es van donar resposta a desenes de consultes
ràpides. En moments de saturació o de serveis generals directament tancats (del SEPE, SOC,
Seguretat Social...), es va disposar d’una bústia de contacte centralitzada a l’Àrea de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà. En total, es quantifiquen un total
d’actuacions d’orientació realitzades pels tècnics del servei en aquest període de temps del 18
de març al 21 de maig: 171.
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CLUB DE LA FEINA · BORSA DE TREBALL
El Club de la Feina, com espai de treball, recolzament i assessorament, disposa dels recursos
personals i materials necessaris per poder dur a terme una recerca de feina activa. Està
plantejat per a ser una recerca autònoma.
Pel que fa al servei de Borsa de Treball, és un servei d’acompanyament integral que va des de la
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inscripció al servei, al disseny d’un itinerari personalitzat, recolzament i seguiment en la recerca
de feina, i derivacions a altres programes o formacions professionalizadores o de millora de les
capacitats.
En general, el servei d’ocupació té l’objectiu de gestionar l’oferta i la demanda d’ocupació,
recolzant amb un acompanyament integral a tots els participants del servei per tal d’afavorir la
seva inserció al mercat laboral.
En quan al servei es realitza directament a l’espai de coworking dos dies a la setmana:
✔ Dimarts de 9 a 14h i dijous de 9 a 12 h: atenció personalitzada i inscripció al servei.
✔ Dijous: 9 a 12 h: suport individual a la recerca de feina. Centre Cívic
✔ Dijous de 11.30 a 13.30 h: Espai d’auto consulta. Centre Cívic
Els aspectes rellevants d’aquest treball personalitzat es poden resumir en:
✔ Definició perfil professional i l’ocupabilitat de la persona
✔ Orientació personalitzada i ajustada als recursos disponibles
✔ Revisió/ reelaboració del currículum
✔ Revisió canals i eines de recerca utilitzats i disponibles
✔ Suport a l’ accés de nous canals: borses presencials, on-line...
✔ Millora de la motivació i la constància en la recerca
✔ Contacte setmanal d’ofertes de la cartellera i a l’aula d’informàtica
✔ Derivació a programes i /o formacions adequades als seus objectius.
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. En aquest 2020
s’han inscrit al Club de la feina un total de 611 persones, la majoria de les quals ho han fet de
forma presencial a través de la vista d’acollida, però d’altres persones, han utilitzat la web de
gestió d’ofertes: baixemporda.cat/borsa.
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Ofertes de treball
En relació a les ofertes de treball, cal destacar que solen arribar per diversos mitjans,
personalment o telefònicament a través d’Aro Impulsa, per mitjà del portal d’ocupació
“Empordà Professionals” gestionat pel CCBE, des del SOC de Palamós, entre d’altres. Cal
destacar que des de fa un parell d’anys, les peticions de les empreses del municipi ha crescut
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2020privat ha
considerablement, i per tant, el servei tant personalitzat i integral
oferim/ al
fet pujar el nombre d’empreses que repeteixen i que s’apropen a Aro Impulsa per sol·licitar el
servei.
Durant aquest any 2020, malgrat la situació provocada per la Covid, s’han gestionat
directament 154 ofertes del municipi, tot i que les persones usuàries poden accedir a la resta
d’ofertes de la comarca, que enguany ha estat de 676 ofertes gestionades per la borsa
comarcal. Pel que fa al nombre de persones inscrites al portal Empordà Professionals que és el
nexe d’unió entre empreses-ofertes-persones usuàries del servei, hi ha 1650 persones de
Castell- Platja d’Aro.
Perfil persones usuàries del servei
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En relació al nivell d’estudis dels usuaris atesos, el 43 % dels
participants han realitzat estudis secundaris o de formació
professional. Destacar el fet que el 23% dels usuaris
disposen una titulació inferior als estudis mínims obligatoris
i 19% tenen estudis universitaris.
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Altres programes vinculats al Servei d’Ocupació
El servei està vinculat i col·labora activament amb altres projectes públics, que gràcies a la
coordinació de les àrees de Promoció Econòmica del Consell Comarcal i de l’Ajuntament
neixent diverses oportunitats per a les persones usuàries del servei. A continuació fem esmena
d’alguns d’aquests:
-No t’aturis. Orientació laboral per joves de Castell-Platja d’Aro. Espai d’assessorament i
orientació laboral per a joves d’entre 16 i 29 anys. Total joves atesos 76.
- Programa 30plus. Programa formatiu i d’inserció laboral dut a terme en tota la comarca del
Baix Empordà. Atorga la possibilitat de formar-se en un àmbit professional concret amb el
compromís per part de les empreses del territori de contractar-los a la finalització d’aquest
espai temporal. El contracte es subvenciona dins de les condicions de sis mesos de contractació
mínima per part de l’empresa interessada, i un màxim de nou mesos subvencionats. En l’actual
programa, s’ha enfocat a l’àmbit professional de l’atenció al client. Aquest any, 3 empreses del
municipi han incorporat alguna persona la seva plantilla gràcies al programa. Un total de 7
persones de Castell-Platja d’Aro han estat contractades gràcies a aquest programa.
- Programa UBICAT. Programa d’acompanyament tècnic d’orientació sociolaboral, ajuda en el
coneixement de l’entorn, d’apropament a les empreses, de prospecció laboral i capacitació
sociolaboral. Han participat al programa 22 persones del municipi.
- Programa SOM SINGULARS. Aquest any, 5 joves del municipi s’han incorporat al programa
gràcies a les derivacions realitzades al programa No T’aturis.
- Programa Apunt 40.2. S’han atès a 20 persones del municipi, 10 persones amb discapacitat
física del 33 al 64% i 10 persones amb una discapacitat severa o trastorn de salut mental.
S’ha realitzat una formació de 24.5 hores d’Alfabetització Informàtica i Recerca de Feina online,
8 alumnes l’han seguit presencialment a l’Espai Coworking Aro Impulsa i 5 de forma virtual.
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4.2 Formació professionalitzadora
Des de la Regidoria conscients de que la formació especialitzada és un factor clau en la recerca
de feina i en la millora de la competències de les persones, ofereix al llarg de l’any diverses
formacions adreçades a les persones usuàries de la Borsa de Treball i Club de la Feina. Aquesta
formació professionalitzadora representa un pas cap al desenvolupament d’estratègies a nivell
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personal.

En aquest sentit, la coordinació de la Regidoria dins de l’àmbit del Club de la Feina-Borsa de
Treball i les àrees de Serveis Socials, Joventut i Promoció Econòmica és clau per crear les
formacions adequades i millorar l’ocupabilitat de les persones. Les formacions que s’han
impulsat accions formatives dirigides a la millora de les competències de les persones aturades
del municipi ajustant-les a la realitat del mercat de treball local. En el transcurs de l’any s’han
realitzat les següents formacions:
 CURS DE RECERCA DE FEINA PER INTERNET
Des

d’Aro

Impulsa

conjuntament

amb

l’equip

d’ocupació, és conscient que molts usuaris del Club de la
Feina tenen una noció molt baixa per fer servir les noves
tecnologies a l’hora de cercar feina. Per tal de millorar
les competències de les persones participants i
promoure la seva autonomia per la recerca activa de
feina, s’ofereix un suport formatiu d’informàtica per la
recerca de feina.

Les sessions tenen com a objectiu l’aprenentatge dels procediments i recursos necessaris per a
la realització autònoma de recerca de feina per internet i per tant facilitar el coneixement de les
eines informàtiques en relació a la recerca de feina i afavorir l’ús d’Internet de forma autònoma
en la recerca de feina. Els curs es va organitzar en diverses sessions d’una durada de 12h,
repartits entre 7 cursos d’abril a desembre amb una participació de 8.10 persones per grup.
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 CURS D’HABILITATS PERSONALS EN LA RECERCA DE FEINA
El curs d’Habilitats personals per a la recerca de pensa complementa les actuacions del Club de
la feina oferint unes càpsules formatives de 4 hores a les persones que necessiten revisar les
seves habilitats socials, personals i comunicatives alhora que millorar l’actitud vers la recerca de
feina. Aquest curs ha estat valorat molt positivament per les persones participants que han
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trobat interessants i de profit les aportacions del professional
que elD’ARO
desenvolupava.

 TALLERS RECURSOS LABORALS PER A LA RECERCA DE FEINA /UBICAT
- Presenta’t! Quina imatge donem a les empreses? Videocurrículum. S’ha dut a terme tres
vegades, dues de manera presencial abans de la pandèmia i una online posteriorment.
- Taller Acreditat.
- Taller Ofertes públiques en l’àmbit administratiu.
- Prepara’t una entrevista de qualitat
- Vols emprendre? Una altre manera de trobar feina.
- Habilitats personals en la cerca de feina.
- Passos a seguir quan estàs cercant feina.
- Eines bàsiques per trobar feina: La motivació, l’actitud i l’aptitud
- Saps com accedir a les ofertes de feina dels supermercats? Parlem-ne!
- Linkedin. Crea la teva xarxa professional de contactes
- Procés de recerca: el moment del CÀSTING
- Canals per a la recerca de feina. T’ajudem a gestionar Jobtoday i inde
21

4.3 Plans d’Ocupació
En el 2020 ens hem acollit novament a les subvencions públiques que es publiquen amb
l’objectiu d’activar polítiques públiques d’ocupació i fomentar la formació i contractació de
persones en situació d’atur. Com, cada any des de l’Ajuntament es sol·licita l’adhesió a les
subvencions que es publiquen a través del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
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de Catalunya i que tinguin per objectiu afavorir, mitjançant una experiència laboral, la inserció
laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur amb més dificultats
d'inserció laboral. En el 2020 ens hem adherit:
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ: Baix Empordà Promou
Subvenció que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya a municipis i consells comarcals per promoure la formació i ocupació de persones en
situació d’atur i en risc d’exclusió social.
La subvenció es demana en clau comarcal (Consell Comarcal del Baix Empordà) donat només la
poden demanar de forma directa municipis grans o amb una taxa d’atur elevada. Les persones
que venen a treballar a l’Ajuntament són contractades per tant pel Consell Comarcal amb un
contracte de 6 mesos, horari de 37 hores setmanals i seguint el calendari i conveni del CCBE. La
subvenció té dues línies de perfils:
- Línia A (Treball i Formació adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o
subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys)
- Línia B (Treball i Formació adreçat a persones en atur perceptores de la renta garantida
preferentment majors de 45 anys)
La selecció personal es realitza entre el Consell Comarcal i els responsables dels departaments
on van destinades aquestes persones i cal tenir present que els candidats/tes sempre venen
derivades directament del SOC i per tant, poden ser de qualsevol municipi de la zona.
Els perfils que treballen a l’Ajuntament des d’inicis de desembre són:
- 1 Perfil de conserge que treballa a l’àrea d’esports ( pavelló i sala polivalent).
- 6 Perfils de brigada: 1 pintor, 1 peó de manteniment, 2 peons forestals, 2 peons jardineria.
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro abona al Consell Comarcal del Baix Empordà 2.000€ per
treballador en concepte de finançament de les despeses no elegibles en la subvenció com:
suport en la redacció i sol·licitud del projecte, procés de selecció del personal, la part no
subvencionada dels costos laborals, formació, etc. om dels possibles requeriments posteriors.
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Platja d’Aro Professionals 2020
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Empordà, va impulsar aquesta nova edició del programa, que afavoria la formació i la inserció
de persones en situació d’atur en serveis auxiliars per a les empreses del municipi. Enguany
anava dirigit als perfils vinculats a la restauració, concretament:
o Ajudant de cuina
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o Auxiliar de cuina
o Perfils professionals relacionats
o Ajuts per a les empreses col·laboradores
I de forma resumida la formació que es va impulsar va ser:
o Ajudant de cuina: organització, reelaboracions, tècniques, neteja i manteniment
o Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració
o Certificat de manipulació d’aliments
o Comunicació i treball en equip
Després d’aquesta formació, es va realitzar un seguiment personalitzat als participants per
adaptar-los al lloc de treball i fomentar l’ocupació de llarga durada. Les empreses que
participaven habitualment en aquest programa, acollien a les persones participants en un
període de pràctiques i posteriorment, si les contractaven, rebien una subvenció per als sis
mesos de contracte. La quantitat mensual per a 40 h/setmanals era de 735,90 euros. Quantia
total per als 6 mesos: 4.415,40 euros.
Aquest programa, es va veure interromput en motiu de la Covid 19 i després d’algunes
valoracions internes es va haver d’aturar definitivament.

4.4 Programa Garantia Juvenil Joves en Pràctiques
Des de fa varis anys, l’Ajuntament s’adhereix a les subvencions públiques que convoca la
Generalitat de Catalunya, entre elles, el Programa d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu. La convocatòria del Programa de Garantia Juvenil,
“Contractes en Pràctiques” neix amb l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en
pràctiques de joves amb formació i que siguin beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.
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La finalitat és per una banda, millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les
competències que els permet una pràctica en l’àmbit laboral, i per l’altra, que aquesta pràctica
els facilita una millor incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.
El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a
jornada completa, i en són beneficiaris els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya
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així com entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a
Catalunya.
Per altra banda, les persones destinatàries d’aquests contractes de treball subvencionats han
de complir els següents requisits: ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya; acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau
mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de
professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional i per últim, complir els requisits
que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
L’Ajuntament va poder optar a la subvenció per a una persona jove que va entrar a treballar a
Aro Impulsa Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació al mes de desembre de 2020 i que
estarà contractat fins a 30 de juny de 2021.

5. SUBVENCIONS
5.1 Nominals a associacions empresarials del municipi
Subvencions per accions de dinamització econòmica. Cal destacar que dins del pressupost de la
unitat estava prevista una línia de subvencions a diverses associacions del municipi pel
desenvolupament d’accions de dinamització comercial i turística.
Per exemple, la Fira Wine & Rock, dirigida per l’Associació Catalana dels Amants del Vi, (ACAVI)
que treballa per promoure la cultura del vi, o l’Associació Cuina de l’Empordanet que juntament
amb el Club de Golf d’Aro i altres entitats, celebraven un cap de setmana on es fusionaven la
pràctica de golf amb la gastronomia amb la Campanya de Cuina i Golf, visitada per periodistes i
agències especialitzades en el sector. Aquest any ambdues activitats no es van poder celebrar.
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5.2 Subvencions per al suport al teixit empresarial local
 SUBVENCIONS PER AL PLA DE MILLORA DEL COMERÇ
Des de fa un parell d’anys es dona aquesta subvenció als establiments comercials del municipi
que seguint les pautes establertes en el Pla de Millora Contínua del Comerç en el marc del Pla
de Comerç 2018-2022 implementen alguna de les accions del citat pla estratègic. Els
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beneficiaris eren exclusivament els establiments comercials individuals de venda al detall
situats al municipi, oberts com a mínim 8 mesos a l’any.
Topall màxim: 300.-€
Partida pressupostària: 5.000.-€
Sol·licituds: 3 establiments
Import subvencionat: 818.14.-€ .

 SUBVENCIONS FOMENT DE L’OCUPACIÓ
En relació a aquesta línia, la subvenció estava orientada a fomentar la incorporació al món
laboral de persones en situació d’atur de Castell-Platja d’Aro mitjançant l’atorgament d’ajuts
econòmics a les empreses que contractessin laboralment a una persona aturada durant un
període mínim de sis mesos. Es subvencionava un màxim de 250 euros mensuals per empresa i
per a contractacions de mínim 6 mesos, fins a esgotar la partida pressupostària que era de
10.000.-€. Aquesta subvenció donat el context d’aquest any, no la va sol·licitar cap empresa i
cal destacar que de cares al 2021 s’han realitzat algunes millores en les bases que esperem en
promoguin la seva sol·licitud. Així mateix estem acabant d’editar un díptic informatiu de totes
les subvencions de la unitat de Promoció Econòmica que repartirem properament per les
empreses i que segurament ens faran poder arribar a més empreses.

 SUBVENCIONS DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA
Línia d’ajuda dirigida a les persones que emprenen un negoci al municipi i que mantenen l’alta
de professionals autònoms durant com a mínim 6 mesos. Aquesta ajuda alhora forma part del
ventall de serveis que la unitat de Promoció Econòmica dona a les persones emprenedores com
és el servei de 12 hores gratuïtes d’assessorament empresarial, així com formació de
capacitació empresarial, entre d’altres. Aquest 2020 han sol·licitat l’ajuda 5 persones
emprenedores i s’ha concedit un total de 2.000.-€.
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Les empreses que han creat un negoci al municipi han estat dins de l’àmbit del petit comerç
amb una botiga de roba, una floristeria, una empresa de serveis turístics i lloguer
d’autocaravanes, un arquitecte tècnic i una barberia. Cal dir que hi ha un parell de persones
emprenedores més que en el darrer trimestre van iniciar el seu projecte empresarial i que
estaven finalitzant alguns tràmits per donar-se d’alta o acabar de pagar els rebuts
corresponents per poder sol·licitar la subvenció.
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 SUBVENCIONS ADEQUACIÓ DELS ESTABLIMENTS EN MOTIU DE LA COVID 19
Al mes de maig es va obrir aquesta línia d’ajudes a les empreses que de cares a la seva
reobertura d’estiu havien d’adequar els seus establiments per poder fer front a la crisi sanitària
de la Covid 19. Eren beneficiàries els establiments comercials, allotjaments turístics i els
establiments de restauració i oci nocturn del municipi.
Es va subvencionar amb un 25% amb un topall màxim segons el sector.
 Sector d’allotjaments turístics:
Topall màxim de 1.000 €
Partida pressupostària de 35.000.-€.
Sol·licituds: 14 establiments d’allotjament
Import subvencionat: 12.000.-€
 Sector restauració i oci nocturn
Topall màxim: 300,00 €.
Partida pressupostària: 60.000 €.
Sol·licituds: 7 establiments
Import subvencionat: 1.600.-€
 Sector comerç
Topall màxim: 150,00 €.
Partida pressupostària: 45.000 €.
Sol·licituds: 8 establiments
Import subvencionat: 800.-€
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6. PRESSUPOST PROMOCIO ECONÒMICA
1.
1.1

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

49.500,00 €

1.1.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 1

49.500,00 €

Campanya de Nadal

15.000,00 €

Màgic Night
Accions Consell Local de Desenv. Ec
Publicitat accions promoció Econòmica

0,00 €

Campanyes Gastronòmiques
1.2

DESENVOLUPAMENT I PROJECTES ARO IMPULSA

1.2.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 2

21.500,00 €
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5.000,00 €
8.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €

Manteniment Eixos

3.000,00 €

Manteniment Comptadors Procom

8.000,00 €

Publicacions i material

5.000,00 €

Fires i accions de desenvolupament econòmic àrea

5.000,00 €

1.3

FOMENT EMPRESARIAL

5.000,00 €

1.3.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 3

5.000,00 €

Servei d'assessorament emprenedors

2.000,00 €

Dinamització empresarial: espai co-working i formació

3.000,00 €

1.4

FOMENT OCUPACIÓ

34.500,00 €

1.4.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 4

34.500,00 €

Club de la Feina

23.500,00 €

Formació ocupacional

11.000,00 €

Capítol 4
1.5

SUBVENCIONS A ACCIONS DE DINAMITZACIO ECONOMICA

1.5.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 5
Nominal Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i
S'Agaró

189.000,00 €
189.000,00 €
35.000,00 €

Nominal Associació Cuina de l'Empordanet: Cuina i Golf

4.500,00 €

Nominal Associació Acavi: Wine & Rock

4.500,00 €

1.6

Subvenció per accions del Pla de Millora Comerç
FOMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ
D'ATUR

145.000,00 €

1.6.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 6

20.000,00 €

Subvenció al foment de l'ocupació

10.000,00 €

Subvenció al foment de l'emprenedoria

10.000,00 €

20.000,00 €

1.7

PLANS D'OCUPACIÓ VIA CONSELL COMARCAL

14.000,00 €

1.7.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 7

14.000,00 €

Plans d'Ocupació Via Consell Comarcal

14.000,00 €

1.8

PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPAL

1.8.1

DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 8

38.000,00 €

Plans d'Ocupació municipal PdA ( Professionals)

38.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST ÀREA

38.000,00 €

371.000,00 €
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Unitat de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
2020
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