
 

 
 

MEMÒRIA ARO 
IMPULSA  

Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació 
 

      Ajuntament de Castell-Platja d’Aro  
2019 

  



 
2 

 

 

 

ÍNDEX  

 

INTRODUCCIÓ 
  

1. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
 

 

Accions de dinamització empresarial...................................................................pàg.5 

 Campanya Welcome Pack 

 Quinzena de la Salut Xics Gastronòmic 

 Magic Night 

 Implantació sensors vianants 

 Campanya de Nadal 

 

Consell Local de Desenvolupament Econòmic..................................................pàg.12 

 Accions de dinamització amb les Associacions Empresarials 
 

 

Subvencions a accions de dinamització econòmica...........................................pàg.17 

 Wine & Rock 

 Cuina de l’Empordanet 

 Associacions d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró  

 

 

 

2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FOMENT EMPRESARIAL 
 

 

Aro Impulsa-Espai Coworking...............................................................................pàg.18 
 

Servei d’assessorament empresarial....................................................................pàg.20 
 

Subvencions per a foment de la contractació i ocupació....................................pàg.21 
 

Formació de capacitació empresarial...................................................................pàg.22 
 

Casal Tecnològic d’Estiu per a Joves.....................................................................pàg.24 

 

 



 
3 

 

 

3.  FOMENT DE L’OCUPACIÓ 

 

Servei d’ocupació municipal...................................................................................pàg.26 

 Club de la Feina-Borsa de Treball 

Formació professionalitzadora.............................................................................. pàg.30       

 Curs de Recerca a Internet  

 Curs de Manipulador d’aliments 

 Curs de cambrers i cambreres de pisos 

 Curs de cambrers i cambreres per a la restauració 

 

Col·laboració amb el Centre PFI-PTT Guíxols Vall d’Aro.......................................pàg.34 

 

Plans públics d’ocupació. Consell Comarcal Baix Empordà...................................pàg.35  

 

Plans d’ocupació de l’Ajuntament: Platja d’Aro Professionals..............................pàg.36 

 

Programa Garantia Juvenil.....................................................................................pàg.39 

 

 

PRESSUPOST PER PARTIDES  

 

Pressupost 2019................................................................................................ pàg.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró 

durant l’any 2019 s’ha anat consolidant com àrea transversal que treballa en diversos 

àmbits:  empresa, formació i ocupació.  

Un dels objectius principals és aconseguir una dinamització econòmica de qualitat, 

treballant en projectes de desenvolupament econòmic local i posant a disposició del 

teixit empresarial, les eines necessàries per dissenyar un model de municipi actiu i 

dinàmic, potenciant el treball en xarxa entre el sector públic i el sector privat.   

Des de la vessant més social, la regidoria continua 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 usuàries del 

servei d’ocupació.  

La Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació, aquest 2019 ha passat a 

fomentar activament la marca d’Aro Impulsa, en motiu de la nova obertura de l’Espai 

de Coworking que porta el mateix nom i que engloba tots aquests serveis.  

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 en 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 
 

ACCIONS DE DINAMITZACIÓ EMPRESARIAL 
 

 CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL WELCOME PACK  

Aquesta campanya va néixer com a iniciativa de l’Associació d’Empresaris de Castell-

Platja d’Aro-S’Agaró amb l’objectiu de dinamitzar comercialment el municipi durant la 

temporada baixa. Des de fa un parell d’anys, l’Ajuntament va passar a liderar el 

projecte per tal de sumar-hi més recursos i arribar a fer una campanya més àmplia i 

reforçada.  

El Welcome Pack, és un talonari de descomptes i avantatges per bescanviar en els 

diversos establiments adherits. Hi participen en cada edició una cinquantena 

d’empreses del municipi de varis sectors, entre els que destaquem: hotels, càmpings, 

comerços, empreses de restauració, oci nocturn i complementari, servei de taxis, entre 

molts d’altres.  Als inicis de la campanya, es va plantejar com una proposta d’incentivar 

les compres i l’ús dels serveis per part dels turistes que s’allotjaven a la població amb la 

finalitat per una banda, de dinamitzar l’activitat econòmica i per l’altra, fidelitzar 

aquests clients perquè ens poguessin visitar en altres períodes de l’any.  

No obstant això, conscients de que és una proposta d’interès tant per empreses, com 

per visitants i habitants, de cares al 2020 es realitzaran algunes modificacions en quan 

al format i logística per tal de facilitar-ne i incentivar-ne el seu ús aprofitant les noves 

tecnologies que proporcionen rapidesa, efectivitat i són més sostenibles. Alhora, 

s’estudiarà incloure-hi els recursos turístics, ofertes lúdiques i culturals del municipi 

així com altres campanyes que s’organitzen des de l’Ajuntament amb l’objectiu que 

esdevingui una eina de promoció i difusió turística.  
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 QUINZENA DE LA SALUT XICS GASTRONÒMIC 

La quarta edició de la Quinzena de salut i alimentació infantil de Castell-Platja d’Aro, 

Xics Gastronòmic es va celebrar del 18 de maig al 9 de juny.  

Aquest campanya gastronòmica va néixer amb l’objectiu de fomentar la importància 

dels aliments saludables entre infants, posant en valor els productes de qualitat i de 

proximitat del territori.  Des dels seus inicis compta amb el recolzament de la Fundació 

Alícia, com a centre de recerca i investigació en l’àmbit de l’alimentació i en la millora 

dels hàbits alimentaris, posant en valor el patrimoni agroalimentari i gastronòmic.  

 

Així mateix, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà-Cuina de l’Empordanet i l’Associació 

d’Hoteleria, Restauració i Oci del municipi, avalen amb la seva participació, aquesta 

campanya que podem afirmar s’ha consolidat totalment.  

 

Pel que fa a la participació del sector de la restauració en aquest 2019 es van adherir 

13 establiments. La campanya enguany es va reforçar la imatge i participació del sector 

privat mitjançant la col·locació d’unes surferes per a cada restaurant, així com facilitant 

altres elements de marxandatge com la impressió de mantells de paper i, davantals, 

etc. També hi va haver la presència del personatge infantil Ratatouille pels diferents 

restaurants participants donant consells als infants sobre alimentació. 

 

En relació a les activitats organitzades, es va seguir la dinàmica de les edicions 

anteriors reforçant les col·laboracions amb altres àrees de l’ajuntament que des de fa 

anys s’han anat sumant en aquesta iniciativa. En aquesta línia, el tret de sortida de la 

quinzena novament era la Jornada del Joc i el Dia de la Família, impulsada per la 

Regidoria d’Infància. No obstant, només es va celebrar l’acte del matí que era teatre 

divulgatiu amb el Dr. Casabona i la dietista Rebeca Pastor, donat per causes 

meteorològiques es va suspendre la Jornada del Joc.  

 

Un altre esdeveniment destacat en la quinzena fou la xerrada del dietista Julio Basulto, 

i el Dr. Carles Casabona, Dr. Carlos González i Dr. Pepe Serrano, que ens van presentar 

la guia APLICA’T (Ajudem a Prevenir Lesions Infantils a Casa i A Tot arreu).  
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Aquesta guia té l’objectiu de disminuir la mortalitat i  els accidents que es deriven de la 

producció de lesions no intencionades, sense oblidar el foment de l’alimentació i un 

estil de vida saludable.  

 

Pel que fa a la resta d’esdeveniments de la quinzena, cal citar els tallers de cuina amb 

l’Aula Gastronòmica de l’Empordà i la Cuina de l’Empordanet, els tallers a les escoles i 

a l’Institut amb Fundació Alícia, el showcooking com acte de cloenda, els tallers 

d’alimentació saludable amb Verd & Fruit i Les Eroles així com, els tallers que van 

realitzar un parell dels restaurants participants en la campanya, concretament el 

Restaurant Sa Cova i el Restaurant La Riera, on els nens hi van preparar receptes 

tradicionals a base de productes de proximitat per fomentar la cuina saludable.   

 

També cal mencionar que l’activitat física, com a part fonamental en els hàbits 

saludables va venir de la mà del Grup Natura Sterna que ens va guiar en la Ruta de Les 

Fonts de Castell d’Aro. Prèviament infants i famílies van preparar un picnic saludable 

amb el cuiner i assessor gastronòmic David Lamana, que fou l’encarregat de donar 

consells per a la seva elaboració.  

 

Finalment, l’acte de cloenda es va celebrar a la Plaça Poeta Sitjar, que gaudeix d’una 

millor situació tan pel que fa a l’espai, com a l’ombra que dona. Els cuiners encarregats  

foren en Quim Caselles, Josep Mª Porta, Enric Herce i David Lamana. Cal fer una 

especial menció als alumnes del centre de PTT-PFI Guíxols-Vall d’Aro del perfil 

d’hostaleria que cada any col·laboren en aquesta activitat ajudant als infants.   

Les receptes d’enguany foren magdalenes amb fruita i coca de vidre. Dins de l’espai, 

també hi havia la possibilitat de fer tallers amb les paradetes de Verd i Fruit i Les 

Eroles.    
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 MAGIC NIGHT  

Des de fa varis anys es celebra el primer divendres del mes de juliol la Màgic Night, una 

proposta de dinamització del sector d’hoteleria i restauració iniciada als seus orígens 

per l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro (ADEM) i que fa un parell d’anys 

ha passat a liderar-se des de l’ajuntament però comptant amb la col·laboració de les 

associacions d’empresaris del municipi.  

L’esdeveniment va celebrar-se el divendres dia 5 de juliol de 20.00 a 24.00 h en 

diversos espais de Platja d’Aro i S’Agaró.  

 

El programa sempre inclou espectacles de màgia, tant de forma itinerant pel Passeig 

Marítim, Avd. S’Agaró, Avd.Cavall Bernat i el centre de S’Agaró, així com en petits 

escenaris repartits entre diversos punts.  

 

També es dinamitza la tarda-vespre amb diversos grups de batucada que passegen per 

aquests escenaris i pels carrers principals.  Cal destacar que en aquesta activitat hi 

participen una quarantena de mags.   

 

Aquesta festa, podem afirmar que és una de les activitats més ben consolidada i 

acollida tant pels visitants com pels propis empresaris del municipi.   
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 IMPLEMENTACIÓ SENSORS DE VIANANTS 

Durant el mes de juny es va considerar que seria interessant poder tenir un recull de 

dades que ens hauran d’ajudar en el disseny de noves estratègies i en la presa de 

decisions a partir d’una informació real sobre l’atracció de visitants  a la zona.  

Així doncs, es va decidir implantar un sistema tecnològic per mesurar l’afluència de 

visites en l’espai comercial de Platja d’Aro. Aquest projecte està basat en la instal·lació 

d’11 sensors situats en diversos trams de la part més comercial i de la Platja Gran, que 

mesuren els fluxos de visita de manera continuada en el temps (24h/365d) i que 

identifiquen i analitzen les característiques d’aquesta afluència. Els objectius bàsics de 

les dades són: conèixer l’evolució en el temps de l’afluència a la zona; mesurar 

l’impacta en afluència d’esdeveniments i accions que es realitzin a la zona; 

caracteritzar la tipologia de visita: repetició, temps d’estada, visitants únics..; 

diferenciar entre residents a la zona i visitants (visites d’atracció) i obtenir les relacions 

entre diferents zones/carrers de l’espai comercial.  

Aquest sistema mesura persones que circulen amb wifi actiu, sense identificar-les . Els 

sensors són aparells petits de la mida aproximada d’un mòbil que van connectats a la 

xarxa elèctrica, però tenen un baix consum. Estan ubicats al carrer Doctor Fleming i 

Galeries Sant Lluís, Avd. S’Agaró ( varis trams) i al Passeig Marítim.  Les dades venen 

recollides en diversos informes que reflecteixen una informació desglossada 

mensualment, alhora que comparativa entre trimestres i un informe final de tot l’any.   
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 CAMPANYA DE NADAL: GRAN SORTEIG DE NADAL  
 

Per quart any consecutiu es va portar a terme aquesta campanya nadalenca com a 

proposta de dinamització comercial del municipi i que juntament amb altres activitats 

programades des d’altres regidories de l’Ajuntament, ha acabat de conformar una gran 

oferta nadalenca per a tots els públics.  La campanya del Gran Sorteig de Nadal es va 

iniciar el dia 30 de novembre de 2019 coincidint amb l’Encesa de Llums de Nadal i va 

finalitzar el 4 de gener de 2020.  

Enguany el format va variar una mica pel que fa a la distribució dels premis donat es 

van repartir tots els obsequis entre 18 premis. El Primer premi, cotxe KIA Stonic + un 

lot d’obsequis; Segon premi, bicicleta elèctrica + un lot d’obsequis; i del Tercer al 

Divuitè premi, eren lots d’obsequis que formaven part dels regals lliurats pels 106 

establiments participants a la campanya.  

 

Per les empreses, els requisits d’adhesió a aquesta campanya eren oferir un obsequi 

de l’establiment valorat en 50 € venda públic i que passaven a formar part dels lots 

d’obsequis dels diversos lots. Aquestes empreses adherides eren tant comerços, com 

allotjaments, empreses d’oci, restauració, serveis, entre d’altres. Així mateix, cal citar 

la col·laboració de les diverses associacions empresarials del municipi.  

En relació a les persones que van participar en el sorteig, destaquem que aquest any es 

va arribar a 33.000 butlletes, tres mil més que en el 2018.  

 

Les persones guanyadores van ser:  

- 1er Premi: Cotxe + lot de regals. Butlleta número 32.454 lliurada pel Restaurant La 

Riera. Guanyadora: Jessica Jiménez Martín de Begur.  

- 2on Premi: Bicicleta elèctrica tot terreny + lot de regals. Butlleta número 2.979 

lliurada per la botiga Marco Polo. Guanyadora: Susanna Carreras Miralles de Vilassar 

de Mar.  
 

- La resta de premis, des del 3er al 18è foren per:  

Nerea Villà Verdugo ( Sant Antoni de Calonge) Butlleta núm. 25.905 · PP’s Park / Noemí 

Segura Martínez (Sant Feliu de Guíxols) Butlleta núm. 189· Centre Essencials / Imma 
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Pou ( Castell d’Aro) Butlleta núm. 10.120 · Merceria Fils i Colors / Angustias Duran 

Huertas ( Banyoles). Butlleta núm. 32.173· Angelo Lucchini / Lariviel Castaño ( L’Escala).  

Butlleta núm.10.723· Top Gift / Maria Mendiola Martínez (Platja d’Aro) Butlleta núm. 

11.129 · Carnisseria Arnall / David Martín ( Girona). Butlleta núm. 26.994 · Mar Franc/ 

Esther Lozano Sánchez. Butlleta núm. 11.204 · Coco Woman / Lluís Adroher Pagès 

(Llagostera)  Butlleta núm. 5.808 · Intersport/ Mercè Reig Noguer (Cassà de la Selva).  

Butlleta núm. 8.714 · Regal d’Aro / Pablo Rodríguez (Palamós). Butlleta núm. 37.241 · 

Carnisseria Méndez/ Isabel Fernández (Sant Feliu de Guíxols). Butlleta núm. 6.480 · 

Obsessione/ Lemy De Goede (Sant Antoni de Calonge).  Butlleta núm. 1.862 · Martí Coll 

/ Roser Roura Igartua (Barcelona). Butlleta núm. 0824 · Mama Oso/ Juani Pascual 

García ( Palafrugell) Butlleta núm. 19.059· La Tagliatella / Mònica Ramos (Butlleta núm. 

35.850 · La Casa de las Carcasas).  

 

Pel que fa a altres activitats dins de la campanya de Nadal destaquem per segon any 

consecutiu la instal·lació de la pista de gel que aquest any es va posar a la Plaça dels 

Estanys. Aquesta proposta es va treballar conjuntament amb les diverses associacions 

empresarials i altres esdeveniments nadalencs del municipi per poder oferir vals de 

descomptes i potenciar així, les sinèrgies entre totes les propostes nadalenques. 

 

El  nombre de visitants de la pista de gel, aquest any va aplegar unes 4.000 persones, 

un miler més que al 2018. Cal recordar que aquest any els centres escolars van estar 

convidats en una jornada de portes obertes, així com el dia de la inauguració que va 

estar obert a tot el públic de forma gratuïta.   
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CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

El Consell Local des del 2015 s’ha anat consolidant com una xarxa de treball entre 

sector públic i privat amb l’objectiu de sumar esforços en el disseny de propostes de 

dinamització econòmica per a la població. Dins del pressupost anual s’hi destina una 

partida per a totes aquelles accions i propostes que neixen del consens d’aquest òrgan. 

Durant el 2019 es van proposar les següents accions:   

 

 

 ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL 

Activitats de col·laboració amb Sant Pol Es Mou Associació d’Empresaris 
  

 Sant Jordi 

En motiu de la festa de Sant Jordi el diumenge 21 d’abril es va realitzar un taller de 

manualitats en el que van participar una cinquantena d’infants.  

 

 

 

 Dissabte 11 de maig  

Activitat de jocs tradicionals per a infants per a dinamitzar un cap de setmana de 

temporada baixa al nucli de S’Agaró. Hi van participar uns 150 infants. Degut a la pluja 

es va acabar a mitja tarda l’activitat.  
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 Summer Market · La Industrial 

Mercat celebrat del 8 a l’11 d’agost al Parc de Sant Ramon de S’Agaró . Fou una 

iniciativa de l’Associació de comerciants. del nucli. Tenia una imatge molt acurada i va 

aplegar una vintena d’empreses de moda, complements, botigues solidàries, esport, 

food trucks amb propostes gastronòmiques molt innovadores. Tots els dies hi havia 

animació com màgia amb el Mag Andreu, tallers infantils, concerts de petit format, etc 

 

 

 

 Caps de Setmana Nadalencs 

La darrera activitat a S’Agaró va ser els dies 15, 21 i 22 de desembre en el marc de la 

campanya de Nadal,  El primer cap de setmana es va fer un taller de sorres de colors 

amb l’empresa Soy La Fiesta i en el què hi van participar un centenar d’infants.  

Aquesta activitat va comptar amb la col·laboració de l’empresa Aneto, que va oferir un 

got de caldo a tots els assistents. Els  dies  21 i 22, l’Associació de  S’Agaró Sant Pol es 

Mou, amb la col·laboració de tots els establiments associats, va organitzar un Caga Tió 

que va repartir més de 150 obsequis. També s’hi va oferir un got de xocolata calenta.   
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Activitats de col·laboració amb l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci  
  

 Campanya Torna a Casa Sa i Estalvi.  
 

Aquesta campanya proposada entre l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci i el 

Gremi de Taxistes de Castell-Platja d’Aro anava dirigida als joves que venen a gaudir de 

l’oferta de restauració i oci nocturn de la població i que mitjançant la presentació de 

dos tiquets dels establiments adherits, podien gaudir d’un descompte de 10 euros 

sobre el cost d’un trajecte en taxi.   

La finalitat de la proposta era  conscienciar als joves sobre la importància d’agafar un 

transport públic, després de sortir i així poder arribar sa i estalvi a casa.  

 

En aquesta segona edició, la campanya va comptar amb el recolzament del 

Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Es va celebrar del 16 de 

novembre de 2018 al 27 de gener de 2019. S’hi van adherir 6 bars musicals i 5 

discoteques. Van gaudir d’aquesta campanya una cinquantena de joves.   

 

 

 

 Campanyes Gastronòmiques 

Les campanyes gastronòmiques es porten a terme gràcies al suport i col·laboració de 

l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci del municipi que les promouen entre els 

diversos establiments de restauració amb l’objectiu de dinamitzar el sector i de 

consolidar -les com una oferta variada i de qualitat.  
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Aquest 2019 s’han portat a terme les següents campanyes: 

 

                                                   

                      

                      La Cullera i el Bacallà· 13 d’abril al 13 de 

maig         Segona edició. Participació de 18 restaurants.      

                  Menú d’entre 20-35 euros.                   

 

 

                                
 

 

 
 

 

 

Faves i Pèsols · del 10 maig al 2 de juny  

Primera edició d’aquesta campanya. Hi ha 

participat 12 restaurants. Preu de la 

tapa+beguda: 3,50 € 

                                

La Cuina del Bolet · del 15 de novembre 

al 8 de desembre. Participació de 9 

restaurants. Preu del plat fins a 13.90 €.  
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Associació d’Activitats Nàutiques 

Aquesta associació organitza cada any el Marina Day, una activitat en el marc de la 

jornada de portes obertes dels Ports Esportius Nàutics de Catalunya, que té com 

objectiu, donar a conèixer les activitats nàutiques que es poden realitzar en els ports. 

Durant la jornada, tothom pot provar l’activitat que desitgi dins de les ofertes per cada 

port. Al Port d’Aro, es realitzen tastets de vela, windsurf i batejos aquàtics, però s’hi 

sumen activitats de dinamització i animació per als assistents com un mercat 

d’artesania, moda i complements, i des de l’ajuntament recolzant aquesta iniciativa hi 

suma amb una desfilada de moda esportiva i de bany. Aquest 2019 es va realitzar el 

dissabte dia 8 de juny.   

 

Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró. 

ADEM, tot i disposar d’una subvenció anual per a la realització d’accions de 

dinamització comercial, fruit de les taules de treball en el Consell Local, col·labora amb 

l’Ajuntament per altres propostes que per a la repercussió que tenen es consideren 

interessants per a la població i els visitants. Destaquem Platja d’Aro in Love, que des de 

l’associació es cerquen sinèrgies de col·laboració amb altres associacions, per tal de 

crear un paquet turístic d’un cap de setmana romàntic, que consta de l’allotjament i 

altres serveis complementaries. Es realitza teatres, lectures de poemes i acaba amb un 

sorteig d’un cap de setmana. Aquesta acció es va celebrar el  15, 16 i 17 de febrer i des 

d’Aro Impulsa es va col·laborar en l’àmbit de la comunicació i publicitat.  
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SUBVENCIONS PER ACCIONS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

Dins de les subvencions que es realitzen per a recolzar les accions que s’organitzen des 

de diverses associacions empresarials per tal de dinamitzar el municipi cal destacar: 

 

 WINE & ROCK 

Fira dedicada al món del vi que promou la cultura del vi amb l’acompanyament de 

música rock. És un esdeveniment pioner que organitza ACAVI, Associació Catalana 

d’Amants del Vi establerta al municipi.  Es va celebrar els dies  20 i 21 de juliol, de 19 a 

24 h a la Plaça del Mil·lenari. Hi havia estands de diversos cellers i caves que 

promovien els seus productes, carpes on es realitzaven maridatges, actuacions 

musicals per a dinamitzar. 

 

 CUINA I GOLF · La Cuina de l’Empordanet   

L’Associació Cuina de l’Empordanet com entitat dedicada a la promoció d’activitats 

culturals, tradicionals i recreatives amb col·laboració amb el Club de Golf d’Aro 

organitza cada any un acte que vincula el golf amb la gastronomia del Baix Empordà. 

Aquest any es va celebrar el dilluns dia 4 de juny, que fou la 19ª edició. 

L’acció es basa en un Torneig de Golf que promociona la destinació de golf i 

gastronomia alhora que reuneix a periodistes nacionals, internacionals així com cuiners 

d’arreu i persones conegudes. L’objectiu és mostrar als periodistes les instal·lacions 

hoteleres de la zona, els camps de golf i alhora promoure la Costa Brava i el municipi, 

com una destinació de primer ordre,  així com apropar als participants al patrimoni 

cultural i monumental del territori promocionant la Costa Brava com una destinació 

activa durant tot l’any. 
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2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I FOMENT EMPRESARIAL 
 

ESPAI COWORKING ARO IMPULSA 

L’espai de coworking és un servei públic municipal adreçat a persones emprenedores o 

empreses de recent creació que es vulguin establir a la població de Castell-Platja d’Aro 

per a desenvolupar un projecte empresarial. El Ple de l'Ajuntament en la seva sessió de 

17 d'abril 2019 el va aprovar definitivament i va entrar en funcionament el mes de 

maig. Es troba situat a l’Avd. Castell d’Aro, 13, escala A, entresòl 2ª i és la seu actual de 

la Regidoria de Promoció Econòmica.  

 

Aquest espai així com els vivers d’empreses, representen una forma de treballar i 

d’interactuar molt característic de l’època actual, i per tant, reflexen una societat 

dinàmica, innovadora i canviant que es va adaptant als nous models de negocis. Són 

espais que ofereixen una solució al problema que sorgeix habitualment entre els 

treballadors autònoms, independents o microempreses, que treballen de forma 

aïllada, i alhora, els hi suposa una millora de la competitivitat en els primers anys de 

desenvolupament del projecte empresarial.  

 

Aro Impulsa·Espai Coworking amb tot el seu equipament i equip personal que hi 

treballa, pretén dotar al municipi d’un espai de treball i de formació destinat a facilitar 

la creació de sinèrgies entre empreses, habitants, emprenedors i associacions 

d’empresaris. En definitiva, proporcionar a la població en general, un espai de 

formació i de serveis vinculats en l’ocupació i l’empresa.   

L’espai està dotat per dues sales de formació amb una capacitat per a 30 persones, i 

equipades per projector, pantalla i pissarra digital. També disposa d’una sala de 

reunions per a una dotzena de persones i 8 mòduls de treball, destinats en concret a 

les persones emprenedores que volen allotjar-s’hi.  

També cal destacar, que compta amb una zona d’office i una zona de descans. Així 

mateix, des del dia de la seva obertura, la Regidoria i tot els seus serveis s’hi van 

instal·lar.  
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Recordem que la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i ocupació realitza per 

una banda, els serveis d’acompanyament i assessorament personalitzat a les empreses 

i als nous emprenedors, ofereix un ampli ventall d’activitats de formació, networkings, 

trobades amb altres empreses de la demarcació així com, incentiva la col·laboració 

públic-privada en el marc de la taula de treball del Consell de Desenvolupament 

Econòmic Local. Per altra, realitza atenció personalitzada mitjançant la Borsa de Treball 

a totes les persones que desitgen inserir-se al món laboral o que volen canviar el seu 

itinerari professional. 

 

En darrer lloc, cal destacar que Aro Impulsa·Espai Coworking es va adherir a la Xarxa 

Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE), que fou constituïda per la 

Diputació de Girona durant el 2018. Aquesta xarxa aglutina tots els espais de 

coworkings i vivers d’empreses de la demarcació de Girona, amb l’objectiu de donar 

suport per millorar la competitivitat dels espais d’allotjament empresarial adherits, 

fent promocions d’activitats conjuntes, promovent l’organització de jornades i altres 

accions formatives, realitzant activitats de benchmarking, etc.  

 

En el darrer semestre de l’any a l’espai s’hi ha allotjat dues empreses de forma 

permanent ( fins a tres anys, màxim un prorrogable), i diversos autònoms que durant 

la temporada d’estiu van realitzar lloguer temporals per poder combinar el període de 

vacances amb la feina. Es poden consultar els preus de lloguer de sales i dels mòduls 

de l’espai, així com el seu reglament íntegre a la nostra web: www.aroimpulsa.com  

 

    

 

http://www.aroimpulsa.com/
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SERVEI D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL 

Des de fa cinc anys l’Ajuntament ofereix un servei d’assessorament gratuït a les 

persones emprenedores que volen emprendre al nostre municipi així com, a les 

empreses que tot i estar consolidades, necessiten una orientació sobre el seu model de 

negoci o estudien emprendre altres accions comercials.  

 

El servei d’assessorament es segueix portant a terme a les persones que ho sol·liciten 

prèviament i s’ha portat a terme a l’ajuntament fins el maig de 2019 i des d’aleshores, 

a Aro Impulsa-Espai Coworking.  

 

Es tracta de sessions individualitzades, gratuïtes i amb un màxim de 12 hores. Quan es 

finalitzen aquestes hores gratuïtes, es deriven aquestes persones cap a les assessories i 

gestories del municipi amb les quals l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro va signar un 

Conveni de col·laboració l’any 2015.  

 

Aquest conveni es va celebrar per tal de donar continuïtat al servei d’assessorament 

des de l’àmbit privat, i en el qual es contemplaven beneficis especials per a aquests 

nous emprenedors establerts al municipi i que havien passat prèviament pel servei 

d’assessorament empresarial de l’Ajuntament. 

 

En el transcurs d’aquest any, han passat un total de 12 persones que han realitzat 

aquest servei d’assessorament empresarial. Dels principals projectes que es van 

presentar i que s’han anat desenvolupant destaquem: la creació d’una empresa 

d’estètica, una altra de perruqueria, una empresa d’assessorament dietètic i 

alimentació natural.  

 

La resta de visites d’assessorament que han passat per la regidoria van ser persones 

emprenedores, algunes de les quals es troben actualment treballant en el projecte. 

Altres però no han continuat amb el servei. 
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SUBVENCIONS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I/O CONTRACTACIÓ 
 

L’Ajuntament des de fa varis anys intenta fomentar l’emprenedoria i la contractació de 

persones que es troben en una situació més vulnerable, incentivant per una banda, 

ajudes econòmiques a les persones que decideixen emprendre, i en una segona 

vessant, atorgant ajudes a les empreses que contracten persones aturades del 

municipi amb un mínim de 6 mesos de contracte.  

 

En relació a la primera línia d’ajuda, dirigida a les persones en situació d’atur que 

volien emprendre com a professionals autònoms, la corporació pagava un percentatge 

de la quota de l’autònom durant els primers sis mesos.  

 

Els perfils prioritaris eren els col·lectius de majors de 45 anys, joves de 16 a 30 anys, 

dones i persones amb discapacitat. Els principals requisits per obtenir aquesta ajuda 

eren: mantenir la condició d’autònom durant un període mínim de sis mesos; tenir 

domicili social a Castell-Platja d’Aro, ser resident i empadronat al municipi amb un 

mínim d’un any a la data de l’alta; estar registrat en l’Oficina de Treball de la 

Generalitat; no haver tingut contracte laboral superior als quaranta-cinc dies de 

durada durant els dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la subvenció i trobar-se al 

corrent del compliment de les  obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castell-

Platja d’Aro, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Agència 

Tributària de Catalunya. 
 

La subvenció consistia a pagar un percentatge durant els primers sis mesos, en relació 

a la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), amb l’escalat mensual 

següent: 1er mes: 100% de la quota mínima del RETA, amb una aportació màxima de 

267,03 €; 2on mes: 80% (aportació màx.213,62 €); 3er mes: 60% (aportació màx. 

160,22 €); 4art mes:40% (aportació màx. 106,81 €); 5è mes:  20% (aportació màx. 

53,41 €); 6è mes : 10% (aportació màx. 26,70 € ). 

Dins d’aquesta subvenció per al foment de l’ocupació durant aquest 2019 s’ha acollit a 

l’ajut d’autònoms una empresa de moda infantil.  
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En relació a la segona línia, la subvenció estava orientada a fomentar la incorporació al 

món laboral de persones en situació d’atur de Castell-Platja d’Aro. Les empreses 

beneficiàries de les subvencions podien ser entitats i persones jurídiques amb domicili 

social a Castell-Platja d’Aro que contractessin durant un mínim de sis mesos a persones 

empadronades a Castell-Platja d’Aro, en situació d’atur registrades en l’Oficina de 

Treball de la Generalitat, entre d’altres requisits. Els perfils prioritaris eren majors de 

45 anys, joves de 16 a 30 anys, dones i persones amb discapacitat. 
 

L’Ajuntament subvencionava un màxim d’un contracte per empresa, durant els 

primers tres mesos del contracte el 40% del salari brut. El cost salarial mensual anava 

escalat segons grup de cotització.  

Malgrat aquesta ajuda per a la contractació, durant el 2019 no hi va haver cap empresa 

que sol·licités la subvenció.  

 

FORMACIÓ DE CAPACITACIÓ EMPRESARIAL 

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. Durant tot l’any, excepte 

els mesos de temporada alta, 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.  

 

Aquest 2019 des de la Regidoria es va considerar adient fer una valoració sobre la 

continuïtat de la formació donat per una banda, el nombre d’assistents havia baixat 

considerablement. I per l’altra, la manca d'unes instal·lacions adients per portar a 

terme tota una formació de qualitat era un aspecte clau per a desenvolupar 

correctament una proposta formativa de qualitat.   

 

En previsió que durant l’any s'havia d'inaugurar l’espai coworking, que comptava amb 

les instal·lacions idònies per a portar a terme totes les formacions, va provocar que la 

formació es realitzés una part al maig-juny i l’altra, en el darrer trimestre de l’any. 
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El mes de maig s’hi van portar a terme dues sessions formatives de la mà del Consell 

Comarcal del Baix Empordà. La primera sessió, Com aplicar el Reglament General de 

Protecció de Dades celebrada el dia 28 de maig i la segona, La teva empresa a 

Instagram, realitzada el dia 11 de juny.  

 

 
 

 
 

 

Per altra banda, l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró va organitzar 

dues sessions de formació a través de Pimec, sobre les noves tecnologies i la 

digitalització informàtica en el sector del comerç. Aquestes sessions es van celebrar el 

29 de maig i 14 de juny. 
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En el darrer trimestre, des d’Aro Impulsa es va celebrar la Jornada d’Emprenedoria, 

realitzada el 22 de novembre, “Com crear sistemes automàtics de venda: Facebook, 

Instagram i Google Adwords”, impartida per Montserrat Peñarroya, molt reconeguda 

en el sector de les noves tecnologies.  

En aquesta formació hi van assistir vint-i-quatre persones. La darrera formació de la 

Regidoria fou el dia 11 de desembre amb “Wathsapp Business” a càrrec d'Irene Ponsatí 

de MC Empreses. Hi van assistir vint-i-dues persones.   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

CASAL TECNOLÒGIC D’ESTIU PER A JOVES 

El Casal Tecnològic és el casal que s’ofereix des de la Regidoria de Promoció 

Econòmica, Empresa i Ocupació i que va orientat a estimular als joves en el 

desenvolupament de les aptituds visuals, creatives i emprenedores.  

 

Així mateix preten treballar en projectes aplicables de manera transversal i 

interdisciplinària i preparar als joves en la utilització de les eines i aplicacions digitals 

en el dia a dia. El casal anava dirigit a joves d’entre 12 a 16 anys i es va realitzar a la 

Sala Prejúnior de la Masia Bas, durant el mes de juliol i en un horari de 9:00 a 14:00. 

 

El casal el va liderar novament ERAM Zeta, centre adscrit a la Universitat de Girona, i 

va comptar amb la participació del professorat de robòtica de l’Escola Els Estanys de 

Platja d’Aro.  
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Es va organitzar per setmanes temàtiques independents entres elles per facilitar les 

inscripcions per setmana d’interès, tot i que alhora es treballava en una revista en un 

tema d’interès per als joves amb la finalitat de fer una revista virtual per a joves durant 

tot l’any. Les setmanes temàtiques van ser:  
 

- Setmana 1 · De l’1 al 5 de juliol. Robòtica: programació de robots amb Lego 

Mindstorm. Creació dels primers continguts per la revista. 

 

- Setmana 2 · Del 8 al 12 de juliol· Il·lustració digital i disseny gràfic: creació de la 

imatge corporativa de la revista. Partint d’una paleta de colors i un nom corporatiu ja 

definit. Donar forma i completar les diferents tasques de grafisme. 

 

- Setmana 3 · Del 15 al 19 de juliol· Fotomuntatges i video: descobrir el poder de la 

fotografia digital i el video a nivell publicitari. Creació de material promocional per la 

revista amb eines audiovisuals i destinat a xarxes socials. 

 

- Setmana 4 · Del 22 al 26 de juliol · 3D, programació i efectes visuals: modelar un 

personatge en 3 dimensions per animar-lo a posteriori i que acompanyi mentre es 

visualitza la revista. Maquetació gràfica interactiva i treball en aplicatius de 

programació digital. 

Dies: 29, 30 i 31 de Juliol: Maquetació final de la revista i festa final. 

  

Com hem esmentat aquest any es va treballar en un centre d’interés concret com era 

la creació d’una Revista digital interactiva que permetia establir un fil conductor de 

cada setmana però que també permetia als joves inscrits només a una setmana, trobar 

una temàtica independent.  
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3. 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, el disseny de programes d’ocupació i formació propis.  

 

SERVEI OCUPACIÓ MUNICIPAL 

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro des de l’any 2005 ofereix el Servei de Borsa de 

treball municipal i Club de la Feina mitjançant el conveni de col·laboració amb el 

Consell Comarcal del Baix Empordà.   

Des d’aleshores fins a l’actualitat, any rere any desenvolupa aquesta col·laboració 

entre els dos ens que permet realitzar un acompanyament integral a les persones que 

es troben en situació d’atur o a les persones que estant en actiu, volen explorar altres 

perfils professionals.  

 

En aquest sentit, la Regidoria de Promoció Econòmica ha anat consolidant aquest 

servei que mitjançant un treball en xarxa, entre el Consell Comarcal, altres regidories 

del propi Ajuntament, l’OTG de Palamós així com altres ens, permet arribar a dibuixar 

un ampli ventall de serveis dirigits a les persones que necessiten aquest recolzament 

així com a les mateixes empreses del territori que compten amb un servei que vetlla 

alhora per acomplir les seves expectatives en la recerca de personal.  

 

Les persones usuàries del Club de la Feina· Borsa de Treball són: 

o Persones en recerca de feina del municipi  

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

municipals ja sigui en atenció individual com en formacions específiques. 

o Persones que estant ocupades, cerquen un canvi de feina o una millora laboral. 
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 CLUB DE LA FEINA 

El Club de la feina és un espai de treball, recolzament i assessorament que facilita els 

recursos personals i materials necessaris per poder dur a terme una recerca activa de 

feina i que està pensat per a ser utilitzat de forma autònoma.  El seu objectiu principal 

és el 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   

 

 

 BORSA DE TREBALL 

La Inscripció a la borsa es realitza en el mateix moment que la inscripció del Club de la 

feina i tots els participants reben la informació pertinent per conèixer el funcionament 

d’ambdós serveis. Remarquem que al ser un servei tutoritzat segons les competències 

i autonomia que tenen els usuaris i usuàries del servei se’ls facilita l’accés a les ofertes 

de feina vigents perquè esdevinguin molt més actives en la seva inserció laboral.  

 

En el servei de borsa, principalment es treballa en l’acompanyament i recolzament en 

la recerca de feina, tant de forma individual com en sessions de grup; es treballa la 

definició del perfil professional i l’ocupabilitat de la persona, orientant, revisant el seu 

CV, els canals i eines de recerca de feina, es dona suport en l’ accés als nous canals, es 

millora la motivació i la constància en la recerca, i es deriven a programes i /o 

formacions adequades als seus objectius. 

 

En el  2019 hi hagueren  994 persones vinculades al Club de la Feina de Castell-Platja 

d’Aro i la borsa de treball, la majoria de les quals ho van fer de forma presencial a 

través de la vista d’acollida, però d’altres van utilitzar la web de gestió d’ofertes: 

www.baixemporda.cat/borsa  

 

http://www.baixemporda.cat/borsa
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 Gestió d’ofertes i prospecció d’empreses 

Pel que fa a les ofertes, es van gestionar 512 al municipi de Castell-Platja d’Aro, la 

majoria d’aquestes es concentren en els mesos de temporada alta, però poc a poc, 

gràcies al treball en xarxa i a la prospecció d’empreses realitzada per l’equip 

d’ocupació, cada any es va allargant més.  

En general, les ofertes de feina arriben per diversos mitjans, ja sigui personalment, 

telefònicament, pel portal d’ocupació on line del Consell Comarcal, “Empordà 

Professionals”, o per altres canals com el SOC, entre d’altres.. Gràcies a la plataforma 

on line les persones interessades en la recerca de feina i els usuaris participants al club, 

poden registrar les seves dades personals adjuntant el seu Currículum Vitae.  

 L’objectiu d’aquest procés és presentar-se a les diferents ofertes que es pengen 

diàriament arreu de la comarca del Baix Empordà, i concretament, al nostre municipi.  

Les ofertes gestionades al municipi suposen el 30% del total de la borsa de treball 

comarcal. En aquest sentit, com és habitual en els pobles turístics, gran part  de les 

ofertes estan relacionades principalment amb la restauració, concretament amb perfils 

de personal de cuina i sala, i suposen el 30% dels llocs de treball gestionats. El segon 

perfil professional que més sol·licitat és el comerç, amb un 20% del total. 
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ALTRES PROGRAMES DEL CONSELL COMARCAL AMB SEU AL MUNICIPI 

 Programa 30plus  

És un Programa formatiu i d’inserció laboral desenvolupar a tot el Baix Empordà i que 

dona la possibilitat als usuaris de la borsa, a 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 programa. El contracte es subvenciona si hi ha un compromís de 

contractació d’entre sis i nou mesos màxim. En el programa d’enguany es va enfocar 

l’àmbit professional d’atenció al client i hi van participar 14 persones de Castell-Platja 

d’Aro que finalment es van inserir gràcies a aquest programa.  

 Programa UBICAT:  

Programa d’acompanyament tècnic d’orientació sociolaboral, ajuda en el coneixement 

de l’entorn productiu, apropament a les empreses, prospecció laboral i capacitació 

sociolaboral dels usuaris. Destaquem la participació de 14 persones del municipi.  

 

 Programa SOM SINGULARS:  

Programa per reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones 

joves d’entre 16 i 19 anys no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o 

formació professional. Diverses persones joves del municipi han participat al 

programa, en l’acompanyament tutorial i la formació professionalitzadora d’ajudant de 

cambrer, ajudant de cuina i auxiliar de magatzem.  

 

 Programa Apunt 40.1:  

Programa d’acompanyament per a la inserció laboral per a persones residents a la 

comarca del Baix Empordà que cobren la prestació de Renda Garantida de Ciutadania. 

En aquests moments, aquest programa compta amb 7 persones del municipi.   

 

 Programa Apunt 40.2:  

Programa d’acompanyament per a la inserció laboral per a persones residents a la 

comarca del Baix Empordà amb un grau de discapacitat del 33% o superior. 
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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 les competències de les persones, ofereix al llarg de 

l’any diverses formacions adreçades a les persones usuàries de la Borsa de Treball 

municipal. Aquesta formació professionalitzadora representa un pas cap al 

desenvolupament d’estratègies a nivell personal. En aquest sentit, la coordinació entre 

Promoció Econòmica, l’equip d’ocupació i altres àrees com Serveis Socials i Joventut és 

clau per crear les formacions adequades i millorar l’ocupabilitat de les persones.  

Les formacions que s’han impulsat van doncs dirigides a la millora de les  competències 

de les persones aturades del municipi i ajustant-les a la realitat del mercat de treball 

local. En el transcurs de l’any s’han realitzat les següents formacions:  

 

 CURS DE MANIPULADOR D’ALIMENTS  

Aquest curs és una formació proposada cada any fruit de la necessitat del sector de la 

restauració  i alhora  perquè dona competències  afegides a les persones usuàries de la 

borsa de treball que volen obtenir un certificat oficial per a treballar en el servei dels 

aliments. Es va realitzar el  19 d’abril, de 9:30 a 13:30 h i va ser impartit per Ad 

Qualitatem. Al sortir de la formació tots els assistents que van superar la prova, van 

obtenir el certificat de manipulador d’aliments i higiene alimentària. En aquesta edició 

hi van participar 33 persones, derivades del servei d’ocupació i de les mateixes 

empreses de restauració del municipi. 

 



 
31 

 

 

 CURS DE RECERCA DE FEINA PER INTERNET  

Des d’Aro Impulsa essent conscients que molts usuaris del servei d’ocupació no tenen 

masses  nocions en l’àmbit de les noves tecnologies a l’hora de cercar feina, es va 

creure oportú millorar aquestes competències facilitant una formació en petites 

càpsules formatives. La finalitat era promoure la seva autonomia en la recerca de 

feina. Així mateix, cal recordar que regularment s’ofereix suport formatiu d’informàtica 

per 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 d’entre 8-10 

persones per grup.  

 

 

 CURS DE PERSONES CAMBRERES PER A LA RESTAURACIÓ  

Curs dirigit a aquelles persones que volien ampliar els coneixements en l’àmbit de la 

neteja d’instal·lacions hoteleres. La formació de 35 hores teòriques i 10 hores 

pràctiques, es va impartir en dos establiments hotelers que ens van cedir les seves 

instal·lacions: Hotel HTOP Platja Park i Hotel Planamar.  

El temari fou: l’establiment hoteler, departament de Pisos, la imatge personal i de 

l’empresa, llocs de treball. Persona cambrera de pisos: perfil, funcions. Maquinaria, 

organització del departament de pisos, neteja de l’habitació i dels banys, bugaderia i 

llenceria. Les persones participants a la formació van ser 12 inscrits a la borsa de 

treball.   
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 CURS DE CAMBRER/A PER A LA RESTAURACIÓ   

Durant el darrer trimestre de l’any i fins el març del 2020, des de l’àrea Promoció 

Econòmica del Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i en col·laboració amb el 

servei de Club de la Feina, es va iniciar la formació professionalitzadora de persones 

cambreres per a la restauració.  

 

El format del curs era  7 mòduls que formaven als participants en diferents àmbits en 

l’àrea de l’atenció al client i restauració. Anava dirigit principalment a les persones en 

situació d’atur que estaven interessats en formar-se en aquest àmbit, així com a  

persones que ja treballaven en el sector, essent fixes-discontinus i volien perfeccionar 

algunes pràctiques i coneixements. Els curs es podia realitzar sencer o per mòduls als 

ser cadascun individual i específics d’una temàtica. 

 

Els mòduls eren: La qualitat del servei d’atenció al client (20h), Tècniques de servei 

d’aliments i begudes a barra i taula (44h), Enologia:el món dels vins (20h), Barista 

coneixements i tècniques de cafè (20h), Cocteleria: competències bàsiques per a la 

realització de còctels a nivell (20h), Anglès per a serveis de la restauració (40h), 

Seguretat i Higiene en l’hoteleria (30h). 

 

Durant tots els mòduls realitzats es van omplir les 15 places que havíem ofert, i en 

totes les sessions hi van ser presents pràcticament tots els alumnes.  
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 TALLERS DE RECURSOS LABORALS PER A LA RECERCA DE FEINA  

Durant el 2019, des del Consell Comarcal del Baix Empordà, es van impartir una sèrie 

de tallers dedicats a la formació dels usuaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, per tal 

d’aportar eines a les persones assistents, en diferents aspectes relacionats amb la 

recerca de feina a la nostra població. Van ser formacions realitzades en petits grups de 

persones usuàries a la borsa de treball i Club de la Feina.  

 

 

 TALLER SPEED DATING: EMPRESES DEL MUNICIPI   

Amb el suport de les tècniques prospectores d’ocupació es va contactar amb diverses 

empreses per tal de realitzar una activitat d’entrevista breu amb 20 usuaris del Club de 

la feina i del programa Ubicat.  

Amb l’objectiu d’establir contactes entre el teixit empresarial i les persones 

demandants d’ocupació es van realitzar entrevistes ràpides per tal de millorar les 

habilitats de les persones participants. Les empreses participants van ser: Aroma 

càtering, Germans Adrià, Casa Recés-Sta Elena i Hapimag. 

 

 

 GESTIÓ DE L’ESTRÈS I COMUNICACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL  

També van ser píndoles-taller per dirigida a les persones usuàries per tal d’obtenir 

eines per afrontar l’estrès, aprenent a comunicar-se d’una manera més positiva tant 

en les relacions amb altres persones, amb empreses i amb un mateix. 
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 PRESENTA LA TEVA IMATGE: vídeo cv i gestió del perfil en xarxes.  

A través de les 3 sessions del Taller Presenta’t es va treballar diferents maneres de 

donar informació de nosaltres mateixos a part del Currículum Vitae. A través de 

conèixer com ens presentem i quin discurs donem, es pot analitzar què hem de seguir 

fent i que cal modificar per tal de donar una bona imatge a l'empresa. Les sessions 

recordaven que no només es dona informació a través del CV, sinó també se’n dona 

amb la presència (llenguatge verbal i no verbal) i a través de les xarxes socials.  

Per tant, s’intentava conscienciar sobre la importància de tenir cura de tota la 

informació que rep l'empresa. En el taller es va treballar en la realització de vídeos-cv 

per veure quina imatge es dona i quins aspectes cal millorar, a la vegada que va servir 

per poder elaborar un discurs sobre els propis  interessos, capacitats i competències. 

 

 
 

 

COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE PFI-PTT GUÍXOLS-VALL D’ARO 

Des de fa varis anys l’Ajuntament realitza diverses col·laboracions amb el centre de 

formació PTT-PFI Guíxols Vall d’Aro ( Programa de Formació i Inserció -Pla de Transició 

al Treball ) que  té finalitat educativa, formativa i professionalitzadora.  

Aquests estudis permeten als alumnes un desenvolupament personal i una adquisició 

de competències que els facilita tant la inserció social i laboral com la continuïtat 

formativa en els ensenyaments post-obligatoris. Aquest any podem destacar que hem 

col·laborat novament en el desenvolupament de la Campanya Gastronòmica infantil, 

Xics Gastronòmic en el què els alumnes del perfil d’hostaleria, van estar presents en el 

showcooking ajudant als cuiners de la Cuina de l’Empordanet i després als infants 

participants en l’elaboració de les receptes programades.  
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PLANS D’OCUPACIÓ VIA CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ 

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro durant el 2019 va acollir-se novament a les 

subvencions públiques que es publiquen a través del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya i que tenen 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 2019 ens vam adherir al 

Programa Treball i Formació gestionat íntegrament pel Consell Comarcal del Baix 

Empordà.  

 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ: BAIX EMPORDÀ MOTIVA  

Programa integral Baix Empordà  

Com hem citat anteriorment aquesta subvenció atorgada pel 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, es demana en clau comarcal donat només hi poden optar de forma directa 

municipis grans o amb una taxa d’atur elevada.  

 

Aquest programa, inclou una part de formació i posteriorment el contracte en el 

Consell Comarcal per un període de sis mesos. Cal destacar doncs, que aquestes 

persones que venen a treballar a l’Ajuntament són contractades directament pel 

Consell Comarcal i segueixen per tant, el seu calendari i conveni.  

 

La subvenció Treball i Formació ofereix 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)  

 

Cal tenir present que les persones candidates venen derivades i proposades 

directament de l’oficina del SOC de Palamós, després de les comprovacions pertinents 

segons els requisits que es determinen en cada convocatòria.  
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L’Ajuntament aquest any, va sol·licitar personal per cobrir perfils de consergeria, i 

perfils de pintors, segadors i oficials de jardineria. 

Després de la resolució de la convocatòria se’ns va comunicar l’adhesió de 7 persones 

a l’ajuntament ( una persona menys de les sol·licitades). 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), i 6 Perfils de brigada ( concretament, 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. 

- Resolució TSF/2232/2019, d'1 d’agost, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de 

subvencions per al Programa Treball i Formació 

- Programa: Millora d’infraestructures, equipaments, espais verds i forestals de Castell- Platja d'Aro dins 

del Programa integral Baix Empordà Promou (2019-2020). 
 

 

PLA D’OCUPACIÓ LOCAL: PLATJA D’ARO PROFESSIONALS 

Aquesta actuació respon des dels seus inicis al 2016 a la necessitat de complementar 

les accions de foment de l’ocupabilitat impulsades per l’Ajuntament, els recursos de 

suport existents a la comarca i els procediments tradicionals d’inserció laboral. S’ha 

pretés realitzar una atenció específica per a persones aturades, especialment aquelles 

amb més dificultats d’inserció.  

 

L’èxit d’aquest programa recau en el protagonisme de les empreses col·laboradores i 

generadores d’ocupació a l’hora de detectar i fomentar els perfils necessaris, 

dissenyant plegats la formació adequada i alhora seleccionar les persones participants. 

L’objectiu final és la creació de llocs de treball estables i ajustats a la realitat concreta 

de cada empresa.  
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El programa Platja d’Aro Professionals, dona la oportunitat a tots els participants de 

rebre una formació professionalitzadora en un sector laboral concret, per tal de ser 

contractats posteriorment per empreses de la nostra població.  

Les empreses alhora poden rebre una subvenció si acaben contractant a un dels 

participants del programa, per un període mínim de sis mesos, i sempre respectant el 

conveni col·lectiu de la categoria professional a la qual pertanyi el treballador.  

Com a requisit per part de les persones participants es demana que estiguin inscrites al 

Servei d’Ocupació de Catalunya, sempre prioritzant els següents col·lectius: − Dones − 

Persones aturades de llarga durada − Persones majors de 45 anys. − Persones en risc 

d’exclusió social. 

 

En aquesta edició 2019 es va treballar el programa en el perfil d’ajudant de cuina 

partint com en l’any anterior, de la complicitat de les empreses del sector per al seu 

disseny i desenvolupament. Hi van participar 13 persones i el programa que es va 

impartir fou: 

-Formació i desenvolupament de competències  

-Formació ajudant de cuina 150h.  

-Formació pel desenvolupament de l’ocupabilitat. 20h 

-Comunicació i llengua catalana. 60h  

-Curs d’aplicació de normes i condicions higenicosanitàries a la restauració. 30h  

-Pràctiques d’empresa 

 

I en relació al contingut: 

• Operacions bàsiques d’aprovisionament, preelaboració i de conservació culinàries  

• Tècniques de manteniment i neteja de les instal·lacions i dels equips.  

• Mesures de seguretat i higiene alimentària: coneixements i ús de les normes 

higienicosanitàries de manipulació d’aliments.  

• Preparació i conservació d’aliments i begudes  

• Coneixement dels tipus i característiques de les matèries primeres més comunes.  

• Elaboració culinària de preparacions senzilles i assistència a elaboracions complexes. 

• Habilitats i actituds específiques del lloc de treball. 
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Les empreses que col·laboradores de l’edició 2019 i que van acabar contractant a una 

persona participant del programa Platja d’Aro Professionals foren:  

 

Subvenció per a contractes de 6 mesos:  
Quantitat al mes (40 h/setmanals) 735,90 €  
Quantia total per als 6 mesos: 4.415,40 €* 
* Part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, per als mesos de durada 
del contracte. Quantitat subjecta a variació segons normativa vigent. 
 

Es pot consultar tots els requisits i els anteriors programes al nostre web: 

www.aroimpulsa.com.  

 

 

 

     

http://www.aroimpulsa.com/
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PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

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.  

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 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 iniciar els tràmits per a optar a la subvenció i finalment es van 

contractar a tres joves que des del mes d’octubre de 2019 i fins el mes d’abril del 2020 

desenvolupen les seves respectives funcions als departaments corresponents. 
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En aquesta convocatòria, els perfils sol·licitats sempre en relació a les necessitats dels 

serveis que es requereixen van ser: dues persones de perfil d’auxiliar administratiu que 

desenvolupen les tasques a la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació, i 

a Intervenció, i un altra persona d’un perfil d’integració social i dinamització 

comunitària que treballa a la Unitat de Joventut i de Participació Ciutadana 

desenvolupant projecte socials.                   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

 

PRESSUPOST PER PARTIDES  

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA      PRESSUPOST  2019
1.

2019

1.1 119.000,00 €

1.1.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 1 119.000,00 €

Campanya Xics Gastronòmic 40.000,00 €

Campanya de Nadal 15.000,00 €

Modaro 0,00 €

Magic Night 26.000,00 €

Accions Consell Local de Desenv. Ec 20.000,00 €

Publicitat accions promoció Econòmica 10.000,00 €

Campanyes Gastronòmiques 8.000,00 €

1.2 26.000,00 €

1.2.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 2 26.000,00 €

Manteniment Eixos 3.000,00 €

Publicacions i material 5.000,00 €

Millora de la qualitat del comerç 18.000,00 €

1.3 27.000,00 €

1.3.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 3 27.000,00 €

Servei d'assessorament emprenedors 2.000,00 €

Dinamització empresarial: espai co-working i formació 15.000,00 €

Casal Tecnològic 10.000,00 €

1.4 40.000,00 €

1.4.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 4 40.000,00 €

Col·laboració PFI-PTT Guíxols Vall d'Aro 1.500,00 €

Club de la Feina 23.500,00 €

Formació ocupacional 15.000,00 €

1.5 42.500,00 €

1.5.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 5 42.500,00 €

Nominal Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró 35.000,00 €

Nominal Associacio Cuina de l'Empordanet: Cuina i Golf 4.500,00 €

Nominal Associació Acavi: Wine & Rock 3.000,00 €

1.6 FOMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR 5.000,00 €

1.6.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 6 5.000,00 €

Subvenció al foment de l'ocupació 5.000,00 €

1.7 10.000,00 €

1.7.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 7 10.000,00 €

Plans d'Ocupació Via Consell Comarcal 10.000,00 €

1.8 PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 100.000,00 €

1.8.1 DESGLOS APLICACIO PRESSUPOSTARIA 8 100.000,00 €

Plans d'Ocupació municipal PdA ( Professionals) 100.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST ÀREA 369.500,00 €

PLANS D'OCUPACIÓ VIA CONSELL COMARCAL

 SUBVENCIONS A ACCIONS DE DINAMITZACIO ECONOMICA

 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

DESENVOLUPAMENT I PROJECTES ARO IMPULSA

Capítol 4

FOMENT  EMPRESARIAL

FOMENT OCUPACIÓ


