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ACTA

Dia: Divendres 4 de novembre 

Hora: 10.00 h 

Sala de Juntes Ajuntament 

Assistents Ajuntament: Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica

 Sra. Imm

 Sra. Montse Güell.

 Sra. Laura Riba. 

Assistents associacions i representants sectorials:

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL

Sr. Josep Mª Tura 

Sra. Mª Carmen Úbeda 

Sr. Salvador Giraut 

Sra. Sol Calderón 
 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL

Sra. Carme Cobo  
 

ASSOCIACIÓ HOTELERIA, RESTAURACIÓ I OCI

Sr. Jordi Albertí 

Sr. Jordi Díaz 
 

ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 

Sr. Lluis Moliné 

Sra. Montse Closas 
 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS DE S’AGARÓ 

Sra. Imma Masó 
 

CÀMPING VALLDARO 

Sra. Marina Mestres  
 

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 

Sr. Vicens Arqués 
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ACTA REUNIÓ ASSOCIACIONS 

mbre de 2016 

Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica

Sra. Imma Gelabert. Regidora Àrea de Turisme i Cultura

Sra. Montse Güell. Àrea de Promoció Econòmica 

Sra. Laura Riba. Àrea de Promoció Econòmica 

Assistents associacions i representants sectorials: 

DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 

’EMPRESARIS DEL PASSEIG MARÍTIM 

, RESTAURACIÓ I OCI 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS DE S’AGARÓ  
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Sr. Maurici Jiménez. Regidor Àrea de Promoció Econòmica 

i Cultura 
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Inici de la reunió. 

El Sr. Jiménez i la Sra. Gelabert

punt de la convocatòria. 
 

 

 

1.- TROBADA RESPONSABLES TERR

El Sr. Jiménez explica que s’ha cregut convenient des de l’Ajuntament convidar als 

territorials de Telefònica perquè expliquin la situació actual pel que fa al 

òptica al municipi. 

Els responsables parlen de les característiques de cada tipus de 

domèstica es subdivideix amb 

per les empreses grans que tenen diverses ofici

les oficines. Afirmen que avui, qualsevol empresa que ho necessiti pot disposar de fibra òptica a la 

seva empresa. 

Per altra banda, en relació a 

companyia fins a casa del client ( 

Així mateix en relació a l’ADSL

telefònica fa que la senyal tingui 

segurament tenen unes necessitats de p

domèstica.  

Dins d’aquesta situació des de la companyia 

Catalunya i retirar l’estesa de cable de coure 

Detallen que després de les converses

reiterat interès que aquest ajuntamen

nostre municipi per començar 

realitzi el primer semestre de l’any

Apunten també que el termini 

mesos tot i que depèn també de la voluntat de totes les vivendes

que si la fibra ha de passar per les 

el termini.  

Finalitzen la seva explicació dient que e

s’hagin pogut recollir més ràpid. 
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Sra. Gelabert donen la benvinguda als assistents i comença la reunió pe

TROBADA RESPONSABLES TERRITORIALS DE TELEFÒNICA · DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA

l Sr. Jiménez explica que s’ha cregut convenient des de l’Ajuntament convidar als 

perquè expliquin la situació actual pel que fa al desplegament

sponsables parlen de les característiques de cada tipus de línia. Expliquen que 

es subdivideix amb la fibra òptica professional i la fibra domèstica FFTH 

per les empreses grans que tenen diverses oficines repartides i la línia va de la central a cadascuna de 

que avui, qualsevol empresa que ho necessiti pot disposar de fibra òptica a la 

 la fibra domèstica FFTH, és un cable que va des de la

companyia fins a casa del client ( ja sigui porta o caixa al carrer) i la seva rendibilitat és més baixa.

Així mateix en relació a l’ADSL,comenten que depèn de la proximitat del domicili 

tingui més bona connectivitat o no. Apunten alhora que els 

segurament tenen unes necessitats de prestacions més petites, i els hi pot interessar més la fibra 

des de la companyia es planteja l’estratègia de portar la Fibra

Catalunya i retirar l’estesa de cable de coure que ja és molt antiga substituint-la

després de les converses mantingudes amb l’Ajuntament de Castell

reiterat interès que aquest ajuntament ha mostrat, des de la seva companyia ha

ar aquest desplegament massiu. S’espera que aquest 

realitzi el primer semestre de l’any,  sempre i quan s’hagi aprovat en els pressupostos del 2017

termini de realització sol ser força curt ja que habitualment és

també de la voluntat de totes les vivendes i de les autoritzacions requerides

si la fibra ha de passar per les façanes privades i no hi ha voluntat dels particulars es pot allargar 

Finalitzen la seva explicació dient que el treball es començarà per la zona on les 

s’hagin pogut recollir més ràpid.  
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i comença la reunió pel primer 

ITORIALS DE TELEFÒNICA · DESPLEGAMENT FIBRA ÒPTICA 

l Sr. Jiménez explica que s’ha cregut convenient des de l’Ajuntament convidar als responsables 

desplegament de la fibra 

. Expliquen que la fibra 

i la fibra domèstica FFTH que és molt útil 

va de la central a cadascuna de 

que avui, qualsevol empresa que ho necessiti pot disposar de fibra òptica a la 

és un cable que va des de la central de la 

rendibilitat és més baixa. 

domicili a la central de 

Apunten alhora que els autònoms 

els hi pot interessar més la fibra 

de portar la Fibra òptica a tot 

la per la Fibra òptica. 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i amb el 

han decidit prioritzar el 

aquest desplegament es 

,  sempre i quan s’hagi aprovat en els pressupostos del 2017. 

sol ser força curt ja que habitualment és d’un parell de 

i de les autoritzacions requerides ja 

s i no hi ha voluntat dels particulars es pot allargar 

l treball es començarà per la zona on les autoritzacions 
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2.- CAMPANYA DE NADAL 

La Sra. Gelabert explica que l’objectiu de la campanya és

a Reis hi hagi activitats cada cap de setmana. Comenta el projecte prese

anomenada “El Plan de Greta” que es centra en activitats durant

una desfilada de cavalls, carrosses, cotxes antics, animació amb personatges infantils coneguts, 

música, etc. També fa referència al sorteig del c

a la campanya, que per un preu de 50 euros ( 

amb aquests regals.  

En aquests moments s’estan acabant de treballar les bases

uns butlletes que es podran donar als clients que hagin fet una compra de 20 E

podran entrar en el sorteig del cotxe. Aquestes butlletes es dipositaran en unes urnes prèviament 

repartides per l’ajuntament entre totes aquelles empreses que s’hagin adherit a la campanya. 

Després es recolliran i sobre finals de f

En relació a la seva publicitat aquesta comprendrà des d’inici de la campanya fins a la realització del 

sorteig passat reis. 

La Sra. Cobo demana la paraula i apunta

nom atractiu per fer córrer a les 

a tothom i la Sra. Gelabert respon que es farà la publicitat i comunicació de tota la 

una marca genèrica englobant totes les activit

Continua la Sra. Gelabert amb les activitats de Nadal comentant que es posaran petits escenaris tipus 

estereofònics per diversos punts del municipi amb personatges infantils que donin visibilitat.

Aquesta empresa ha fet una proposta també a l’Associac

les botigues de la mateixa manera i 

Pren la paraula el Sr. Jiménez explicant que en relació a la il·lum

Nadal que no són pròpiament 

extensiu a tothom per si altres empreses 

Continua la seva exposició dient que pel tema del cotxe del sorteig s’està acabant de donar forma a 

la campanya però que la idea és que cada dia des de l’encesa es pugui anar compartint per les xarxes 

les empreses que s’adhereixen per fer
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l’objectiu de la campanya és que des de l’encesa dels llums de Nadal fins 

eis hi hagi activitats cada cap de setmana. Comenta el projecte presentat per una empresa 

” que es centra en activitats durant l’encesa de llums com 

desfilada de cavalls, carrosses, cotxes antics, animació amb personatges infantils coneguts, 

etc. També fa referència al sorteig del cotxe Toyota ple d’obsequis dels establi

que per un preu de 50 euros ( preu venda al públic) hi col·laboren 

En aquests moments s’estan acabant de treballar les bases del sorteig però bàsicament 

uns butlletes que es podran donar als clients que hagin fet una compra de 20 E

podran entrar en el sorteig del cotxe. Aquestes butlletes es dipositaran en unes urnes prèviament 

repartides per l’ajuntament entre totes aquelles empreses que s’hagin adherit a la campanya. 

Després es recolliran i sobre finals de festes es realitzarà el sorteig públic.  

aquesta comprendrà des d’inici de la campanya fins a la realització del 

demana la paraula i apunta que es podria aprofitar aquesta campanya per buscar

a les xarxes socials, del tipus hashtag Nadal a Platja d’Aro i fer

a tothom i la Sra. Gelabert respon que es farà la publicitat i comunicació de tota la 

una marca genèrica englobant totes les activitats proposades per les diferents àrees de l’Ajuntament.

Continua la Sra. Gelabert amb les activitats de Nadal comentant que es posaran petits escenaris tipus 

estereofònics per diversos punts del municipi amb personatges infantils que donin visibilitat.

esta empresa ha fet una proposta també a l’Associació d’empresaris per tal de que

les botigues de la mateixa manera i de forma molt atractiva perquè es vegi tot més homogeni.

Jiménez explicant que en relació a la il·luminació de les galeries i arbres de 

 de l’àmbit públic, aquest any es farà com s’ha fet sempre

altres empreses volen col·locar els seus llums als arbres que tenen davant.

sició dient que pel tema del cotxe del sorteig s’està acabant de donar forma a 

la campanya però que la idea és que cada dia des de l’encesa es pugui anar compartint per les xarxes 

les empreses que s’adhereixen per fer-ne difusió. 
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esa dels llums de Nadal fins 

ntat per una empresa 

l’encesa de llums com per exemple, 

desfilada de cavalls, carrosses, cotxes antics, animació amb personatges infantils coneguts, 

els establiments adherits 

col·laboren per omplir el cotxe 

però bàsicament es repartiran 

uns butlletes que es podran donar als clients que hagin fet una compra de 20 Euros o superiors, i que 

podran entrar en el sorteig del cotxe. Aquestes butlletes es dipositaran en unes urnes prèviament 

repartides per l’ajuntament entre totes aquelles empreses que s’hagin adherit a la campanya. 

aquesta comprendrà des d’inici de la campanya fins a la realització del 

que es podria aprofitar aquesta campanya per buscar un 

Nadal a Platja d’Aro i fer-ho extensiu 

a tothom i la Sra. Gelabert respon que es farà la publicitat i comunicació de tota la campanya com 

ats proposades per les diferents àrees de l’Ajuntament. 

Continua la Sra. Gelabert amb les activitats de Nadal comentant que es posaran petits escenaris tipus 

estereofònics per diversos punts del municipi amb personatges infantils que donin visibilitat. 

ió d’empresaris per tal de que decorin totes 

molt atractiva perquè es vegi tot més homogeni. 

inació de les galeries i arbres de 

aquest any es farà com s’ha fet sempre, tot fent-ho 

volen col·locar els seus llums als arbres que tenen davant. 

sició dient que pel tema del cotxe del sorteig s’està acabant de donar forma a 

la campanya però que la idea és que cada dia des de l’encesa es pugui anar compartint per les xarxes 
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3.- CONVENI FUNDACIÓ.CAT 

Explica el Sr.Jiménez que la proposta del conveni que es signarà amb Fundació.cat amb la participació 

de les associacions empresarials del municipi ve de la mà de la Generalitat de Catalunya en 

què no hi hagi cap comerç sense web

Amb aquesta empresa es podrà optar a la comercialit

tenen web i promocionant la 

primer any.  

Aquesta web constarà d’una foto, link, contacte, etc. 

necessita altres propostes, no ho ha cap inconvenient

a visitar els establiments comercials del municipi per d

doncs amb l’Ajuntament de Castell

l’Associació del Passeig Marítim i l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci

 

 

4.- APROVACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICA

Referent al Reglament del Consell de Desenvolupament Local que es va parlar en la darrera reunió, e

Sr. Jiménez explica que es passarà per la propera C

Promoció Econòmica, Comunicació

i posteriorment s’aprovarà formalment pel Ple municipal del 16 de novembre per poder ser operatiu 

a partir del mes de gener de 2017.

 

5. TEMES SOBREVINGUTS 

Fora dels temes previstos en l’ordre del dia, el Sr. Jiménez fa una 

Dolly que va organitzar l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci el passat dia 23 d’octubre a la Plaça 

del Mil·lenari. Passa la paraula al Sr. Jordi Albertí que explica que la festa estava prevista inicialment 

pel dissabte dia 22 d’octubre, però després dels avisos del servei de meteorologia de Catalunya es va 

decidir passar la festa al diumenge per poder realitzar

 

La festa, es va celebrar finalment diumenge on el temps va ser molt 

dins de l’època en què s’ha realitzat, hi va haver la presència d’unes 500 persones sobretot del poble 

i rodalies, i realment es va gaudir molt, petits, joves i grans. Per tant, la valoració és positiva i es 

plantejarà novament una nova ed
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Explica el Sr.Jiménez que la proposta del conveni que es signarà amb Fundació.cat amb la participació 

de les associacions empresarials del municipi ve de la mà de la Generalitat de Catalunya en 

què no hi hagi cap comerç sense web i potenciar la seva presència a les xarxes. 

Amb aquesta empresa es podrà optar a la comercialització d’aquestes empreses que 

 creació d’una web molt bàsica a un preu de 8 

’una foto, link, contacte, etc. Serà una web molt bàsica però que si 

, no ho ha cap inconvenient. Fundacio.cat començarà a finals de novembre 

a visitar els establiments comercials del municipi per donar a conèixer aquesta iniciat

doncs amb l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i l’Associació d’Empresaris de Platja d’Aro, 

l’Associació del Passeig Marítim i l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci. 

APROVACIÓ DEL CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMICA 

al Reglament del Consell de Desenvolupament Local que es va parlar en la darrera reunió, e

Sr. Jiménez explica que es passarà per la propera Comissió informativa de les àrees de Turisme, 

Comunicació i Dinamització que tindrà lloc el proper dilluns dia 7 de novembre 

i posteriorment s’aprovarà formalment pel Ple municipal del 16 de novembre per poder ser operatiu 

a partir del mes de gener de 2017. 

Fora dels temes previstos en l’ordre del dia, el Sr. Jiménez fa una petita valoració de la festa Holi

Dolly que va organitzar l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci el passat dia 23 d’octubre a la Plaça 

del Mil·lenari. Passa la paraula al Sr. Jordi Albertí que explica que la festa estava prevista inicialment 

te dia 22 d’octubre, però després dels avisos del servei de meteorologia de Catalunya es va 

decidir passar la festa al diumenge per poder realitzar-la sense risc de pluja. 

La festa, es va celebrar finalment diumenge on el temps va ser molt bo i la valorac

dins de l’època en què s’ha realitzat, hi va haver la presència d’unes 500 persones sobretot del poble 

i rodalies, i realment es va gaudir molt, petits, joves i grans. Per tant, la valoració és positiva i es 

plantejarà novament una nova edició pel 2017 segurament canviant la data de celebració.
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Explica el Sr.Jiménez que la proposta del conveni que es signarà amb Fundació.cat amb la participació 

de les associacions empresarials del municipi ve de la mà de la Generalitat de Catalunya en fomentar 

a les xarxes.  

empreses que actualment no 

un preu de 8 Euros/any durant el 

àsica però que si l’empresa  

començarà a finals de novembre 

onar a conèixer aquesta iniciativa recolzada 

Platja d’Aro i l’Associació d’Empresaris de Platja d’Aro, 

al Reglament del Consell de Desenvolupament Local que es va parlar en la darrera reunió, el 

omissió informativa de les àrees de Turisme, 

roper dilluns dia 7 de novembre 

i posteriorment s’aprovarà formalment pel Ple municipal del 16 de novembre per poder ser operatiu 

petita valoració de la festa Holi 

Dolly que va organitzar l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci el passat dia 23 d’octubre a la Plaça 

del Mil·lenari. Passa la paraula al Sr. Jordi Albertí que explica que la festa estava prevista inicialment 

te dia 22 d’octubre, però després dels avisos del servei de meteorologia de Catalunya es va 

i la valoració és bona donat 

dins de l’època en què s’ha realitzat, hi va haver la presència d’unes 500 persones sobretot del poble 

i rodalies, i realment es va gaudir molt, petits, joves i grans. Per tant, la valoració és positiva i es 

ició pel 2017 segurament canviant la data de celebració. 
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Aprofita també el Sr. Jiménez per 

constitució, ha organitzat una Fira de Tardor al nucli de S’Agaró pels propers 19 i 20 de novembre. 

Sra. Masó pren la paraula i explica als assistents que a

d’artesans, tallers d’activitats per 

muntatge sembla seria i la proposta que han passat es 

 

Sense més comentaris al respecte s’

reunió pel divendres dia 2 de desembre a les 10.00 h.
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Aprofita també el Sr. Jiménez per explicar breument que l’Associació de S’Ag

ha organitzat una Fira de Tardor al nucli de S’Agaró pels propers 19 i 20 de novembre. 

Sra. Masó pren la paraula i explica als assistents que aquesta fira constarà de diverses paradetes 

d’artesans, tallers d’activitats per nens com manualitats, jocs, etc i que l’empresa que realitzarà el 

sembla seria i la proposta que han passat es veu molt acurada i bonica.

Sense més comentaris al respecte s’aixeca la reunió quan són les 12.00 hores i es convoca la propera 

divendres dia 2 de desembre a les 10.00 h. 
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breument que l’Associació de S’Agaró en procés de 

ha organitzat una Fira de Tardor al nucli de S’Agaró pels propers 19 i 20 de novembre. La 

questa fira constarà de diverses paradetes 

empresa que realitzarà el 

veu molt acurada i bonica. 

ca la reunió quan són les 12.00 hores i es convoca la propera 


