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ACTA REUNIÓ ASSOCIACIONS 
 

 

Dia: Dijous dia 30 de setembre de 2016 

Hora: 10.00 h 

Sala de Juntes Ajuntament 

Assistents Ajuntament: 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: 

 

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ 
Sr. Josep Mª Tura 
Sra. Mª Carmen Úbeda 
 
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL PASSEIG MARÍTIM 
Sra.Carme Cobo  
 
ASSOCIACIÓ HOTELERIA, RESTAURACIÓ I OCI 
Sr. Jordi Albertí 
 
ASSOCIACIÓ D’HOTELERS 
Sr. Lluis Moliné  
 
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS DE S’AGARÓ (en constitució) 

Sra. Imma Masó 

 
CÀMPING VALLDARO 
Sra. Marina Mestres  
 
GOLF D’ARO MAS NOU 
Sra. Rocío Aranda 
 
CLUB NÀUTIC PORT D’ARO 
Sr. Vicens Arqués 

 

Inici de la reunió. 

El Regidor Maurici Jiménez dóna la benvinguda als assistents i comença la reunió pel primer punt de la 
convocatòria. 
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1.- VALORACIÓ DE LA TEMPORADA D’ESTIU 
El Sr. Maurici Jiménez explica que encara és una mica aviat per definir com ha anat la temporada perquè 
encara estem al mes de setembre però es pot fer una primera valoració: 
 

Sembla que els mesos d’abril, maig i agost han estat semblants a l’any anterior i el mes de juny i primera 
quinzena de juliol han sigut més fluixos. Pel que fa al mes de setembre si que ha sigut millor que l’any 
passat. 
 

Per sectors,segons les opinions que se’ns han manifestat és que la restauració ha anat millor que el 
comerç i oci. 
Si prenem de referència l’ocupació del pàrquing de la Plaça Europa, aquest ha estat més dies al 100% en 
comparació amb el 2015. 
Per a la propera reunió s’intentaran donar dades comparades amb les de l’any anterior: 
- Aparcament de la Plaça Europa 
- Dades de residus i consums 
- Dades de consultes de l’oficina de turisme 
 

Un altre aspecte que comenta és que s’han demanat les dades sobre les càmeres de vigilància 
instal·lades a la carretera que ens permetran una lectura de volum de cotxes que han entrat i de 
procedència de matrícules per saber nacionalitats, tot i que aquestes dades no les podrem comparar 
amb altres anys, ja que serà el primer any que disposarem d’aquesta informació. 
 

La Sra. Rocío Aranda comenta que ella té una estadística de gent que puja al camp de golf per 
nacionalitats i que la pot aportar com a dades. El Sr. Lluís Moliné proposa que es demani als hotels el 
percentatge de les pernoctacions i la procedència dels turistes.  
La Sra. Imma Gelabert li respon que des de l’Oficina de Turisme això ja es demana però que no tothom 
respon, les dades que s’hagin recollit s’incorporaran a l’estudi per a la propera reunió. 
 

El Sr. Maurici Jiménez comenta que rescatarà els contactes inicials que es van fer en Booking per tornar 
a establir contacte amb ells i saber si podem signar un conveni de col·laboració per recollir dades 
d’interès. La Sra. Imma Gelabert comenta que tenir les procedències dels visitants ens serviria per 
reforçar la publicitat en llocs estratègics que considerem necessaris. 
 
El Sr. Maurici Jiménez comenta que també estaria bé tenir coneixement del moviment nàutic a través 
del combustible gastat el 2015. El Sr. Vicenç Arqués confirma que és una informació que facilitarà 
properament junt amb el nombre de pernoctacions de vaixells, estada i procedència. 
 

Des de l’Associació d’Hotels, el Sr.Lluís Moliné fa una primera valoració en el sector d’hostaleria 
explicant que la primavera ha sigut més fluixa, juliol i agost igual que l’any passat i el setembre millor. 
Alhora apunta que el preu mitjà d’aquest any l’han pujat una mica i ha estat positiu perquè ve un client 
amb un pèl més de poder adquisitiu. Afegeix que seria bo per poder allargar la temporada estiuenca 
comptar amb els serveis de la platja fins primers d’octubre ja que els darrers anys fa bon temps i es 
podria aprofitar. 
 

La Sr. Imma Gelabert explica que referent al servei de socorrisme que presta Proactiva s’ha allargat fins 
al 15 de setembre i aquest proper any s’ha de tornar a convocar el concurs, llavors es podria plantejar 
de valorar allargar el servei. 
 

Continua el Sr. Lluís Moliné comentant que la temporada sembla que va iniciar-se més tard 
probablement perquè el turista holandès que sempre ve el mes de juliol, aquest any ha començat les 
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vacances més tard. Pren la paraula el Sr. Josep Ma Tura,que opina que el més idoni seria poder tenir un 
històric de dos o tres anys per poder fer una gràfica d’evolució. 
 
La Sra. Carme Cobo proposa que igual que volem conveniar amb Booking també podríem fer el mateix 
amb Tripadvisor, donat que aquesta és una aplicació molt potent i que la visita molta gent. També fa 
menció de la publicitat que hi ha a l’aplicació tot comentant que es podrien mirar els preus de fer-hi una 
campanya. La Sra. Imma Gelabert respon que des del departament de comunicació ho estan valorant. 
 
La Sra. Imma Gelabert informa que aviat tindrem el resultat de l’estudi que s’ha fet de comunicació. 
Recorda que aquest estudi són unes enquestes que es fan als assistents dels esdeveniments organitzats 
al municipi i el què es pregunta principalment és: com s’assabenta la gent de l’activitat, mitjans, etc. 
Aquest resultat ens ha de servir per saber quin canal publicitari és el més idoni per fer  publicitat 
d’esdeveniments. El Sr. Josep Ma Tura  apunta que per parlar dels resultats d’aquest estudi seria 
convenient fer una reunió monogràfica del tema. El Sr. Maurici Jiménez comenta que no hi ha cap 
problema i que es pot introduir en aquesta mesa sectorial o en format obert. 
 
La Sra. Carme Cobo insisteix que pel seu parer seria bo tenir una persona encarregada de les xarxes 
socials, un “Comunity Manager” que fes una prospecció comercial internacional. El Sr. Maurici Jiménez 
explica que des del departament de comunicació ja tenim aquesta figura i que no podem fer prospecció 
a tot el món perquè llavors quedaria diluïda i no arribem a tot. La Sra. Imma Gelabert explica que el 
Patronat de Turisme  també fan publicitat de la Costa Brava i que se li pot demanar a quins llocs la fan. 
 
El Sr. Lluís Moliné apunta que les fires no serveixen de gran cosa però que n’hi ha algunes que creu que 
Platja d’Aro hauria de tenir presència, com és el cas de Fitur. La Sra. Imma Gelabert discrepa i considera 
que Fitur s’ha  convertit amb una fira d’imatge i que el mateix que es fa a Fitur es pot fer des d’aquí, 
algun dels assistents hi estan d’acord. 
 
2.- CREACIÓ D’UN CONSELL LOCAL 
El Sr. Maurici Jiménez creu que és necessari reglar les trobades mensuals que s’estan fent amb les 
associacions i sectors empresarials del municipi i proposa la creació d’un Consell Local de 
Desenvolupament Econòmic. Explica l’estructura i funcionament del consell ( p.ex./  òrgans del Consell 
Local :Presidència,Vicepresidència i Ple). 
Comenta que no hi haurà gaire diferència amb les trobades organitzades fins al moment, la diferència 
bàsica serà, que a partir d’ara hi haurà una convocatòria amb una ordre del dia i una acta, aquesta acta 
serà pública. A més a més hi formaran part els regidors de l’oposició. 
El Sr. Lluís Moliné pregunta si els membres de l’oposició que assisteixin a aquestes reunions seran 
remunerats, la Sra. Imma Gelabert informa que no, ni els de l’oposició ni els de l’equip de govern. 
També pregunta qui formarà part de la mesa. Se li contesta que el reglament del Consell Local diu que 
pot estar composada per: regidors, partits polítics, representants associacions que estiguin diligentment 
inscrites i representants sectorials. Tots els que fins ara estan en aquestes reunions poden continuar 
venint. 
Torna a preguntar el Sr. Lluís Moliné, si hi poden assistir persones idònies per desenvolupar alguna acció 
determinada al que la Sra. Imma Gelabert comenta que en el reglament també està contemplada 
aquesta possibilitat. 
El Sr. Maurici Jiménez explica que si sembla bé la idea, es passarà el reglament i fins finals d’any 
seguirem procedint de la mateixa manera. Pregunta si a tothom li sembla bé s’enviarà per correu l’acta, 
al què tothom respon que hi està d’acord. També es penjarà a la web d’Aro impulsa. 
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3.- CICLE FORMATIU GRAU MIG 
El Sr. Maurici Jiménez explica l’última reunió que varen tenir a Girona amb el Sr. Polanco, Cap dels 
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Girona, en la que 
varen plantejar la possibilitat de realitzar a Castell-Platja d’Aro un Cicle Formatiu de Grau Mig relacionat 
amb cuina o servei de sala. A la reunió ens varen demanar informació complementaria per valorar la 
seva viabilitat, i ens varen donar pautes per trobar especificacions que fessin la nostra proposta més 
específica. 
 
La pròxima reunió amb el Sr. Polanco està prevista pel dia 17 d’octubre, tot i que en el seu moment es 
va adjuntar en el dossier un escrit de suport de les associacions, ara es demana un pas més i adjuntarem 
una carta de compromís de les empreses assegurant que acolliran alumnes en pràctiques. 
Ja que és difícil optar per la formació de Cuina, ens centrarem en el CFGM de Serveis en Restauració que 
bàsicament és sala però ho complementarem amb idiomes, noves tecnologies, etc. 
El problema més gran que se’ns presenta  és que en el moment en què ens autoritzin la formació només 
tindrem un mes per presentar el projecte en el qual haurem d’adjuntar un llistat d’empreses que durant 
un any vulguin acollir alumnes en pràctiques. 
Estarà repartit en dues fases: 
- Procés formatiu, de setembre a juny dins d’horari lectiu 
- Pràctiques laborals, de juny a setembre dins d’horari laboral. 
La quantitat d’alumnes que hi haurà serà d’entre 20 i 30 alumnes. 
 
La Sra.Marina Mestres comenta que un dels problemes d’agafar alumnes en pràctiques radica en la 
conciliació d’horari,  perquè els alumnes només fan pràctiques els matins i en un horari de dilluns a 
divendres. El Sr. Maurici Jiménez comenta que això és un problema a resoldre i en el que s’haurà de 
treballar arribat el moment. 
 
De cara a la reunió del dia 17 d’octubre es necessitaria la màxima fiabilitat i involucració per part dels 
empresaris, que ens facin arribar una mica de valoració sobre quanta gent arriben a  contractar al llarg 
de l’any i si estarien disposats a acollir  a alumnes en pràctiques. El Sr. Lluís Moliné s’ofereix per anar a la 
reunió amb el Sr. Polanco del dia 17 d’octubre com a empresari. 
 
Lligat amb la formació, la Sra. Imma Gelabert ens comenta que hi ha una nova llei sobre la Formació de 
Socorristes. S’ha creat un Grau nou que durarà dos anys i que comenten que el proper estiu es tindran 
problemes per aconseguir socorristes perquè cap haurà acabat el grau. N’hi haurà alguns que podran 
convalidar la formació amb el grau però en seran pocs i afegeix que si ara ja hi ha manca de socorristes, 
el pròxims  anys serà encara més difícil trobar-ne. 
Podria ser també una formació per oferir a educació a més a més del grau en Sector de Restauració i 
s’aprofitarà la reunió del dia 17 per exposar-ho a la Generalitat. 
 
Fibra òptica 
El Sr. Maurici Jiménez exposa el tema del desplegament de la Fibra Òptica, es continua amb el mateix 
problema. Movistar no ha assegurat començar a fer les canalitzacions al 2016/17, per un altre costat 
Orange està obrint rases a diferents punts i potser seria convenient de  parlar amb ells a més a més de 
fer-ho amb Movistar. 
Comenta que tornarà a parlar amb el Cap Territorial de Movistar per dir-li que l’empresariat del municipi 
demana una reunió amb ells i que expliquin en quin punt es troba el desplegament. 
També apunta que en paral·lel s’està treballant també amb la licitació del WI-FI en espai públic.  
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Taxa Turística 
La Sra. Imma Gelabert explica que s’ha cobrat el 1 trimestre d’aquest any, amb un import de 11.000€ i 
que  s’està pendent de cobrar el 2on i 3er trimestre d’enguany. Creu que aquest any es cobrarà una 
miqueta més que anys anteriors. 
 
El Sr. Lluís Moliné li agradaria saber que s’ha cobrat d’anys anteriors i en què s’han gastat aquests 
diners. La Sra. Imma Gelabert li contesta que la taxa es destina a la promoció turística, i que inclou un 
ventall molt ampli d’aplicacions, sobre la informació esta tota disponible als expedients corresponents i 
es poden consultar sense cap problema. També explica que la taxa d’aquest any podria estar al voltant 
dels 140.000€ i proposa que en aquesta mesa sectorial es plantegin propostes al llarg d’octubre i 
novembre per poder ser incloses als pressupostos municipals. 
 
El Sr. Lluis Moliné li agradaria que l’ajuntament fes un estudi de la situació actual del municipi i cap on 
ens hem de dirigir. El Sr. Maurici Jiménez informa que a partir a finals d’octubre i durant el novembre es 
faran les presentacions dels estudis que s’han portat a terme: estudi de platges, eixos comercials i de 
comunicació. També sobre aquestes dates es mantindran les primeres reunions grupals per treballar en 
el Pla Especial de les Galeries, que tindrà en compte les enquestes fetes a visitants, explotadors de 
negocis i propietaris de locals..  
 
La Sra. Carme Cobo comenta que s’hauria de mirar d’arreglar i fer zona de vianants els carrers que van 
cap a la platja ja que en aquests trams no hi ha voreres i és perillós. El Sr. Jordi Albertí és del mateix 
parer que la Sra. Carme Cobo. 
El Sr. Maurici Jiménez comenta que s’han de tenir en compte molts condicionants a l’hora de  fer aquest 
pas, com són els aparcaments que disposa aquesta zona o el pagament per contribucions de la obra 
entre d’altres, comenta que el volum d’aparcaments a perdre és molt superior als perduts a l’Avda. 
s’Agaró per l’ampliació de terrasses a la zona blava. Per un altre costat recorda que també abans de 
finals d’any es donarà retorn i es concretarà forma d’implementació del projecte de peatonalització  de 
diversos carrers de la Pineda d’en Bas, que pot solucionar part d’aquesta problemàtica. 
 
El Sr. Jordi Albertí comenta que les terrasses de l’Avda. s’Agaró han estat un èxit i que aquestes han 
influït que els locals de nit treballin menys.  
 
El Sr. Vicens Arqués apunta que ell particularment les troba perilloses ja que tapen els passos de 
vianants, i posa l’exemple de la terrassa del Restaurant Aradi. El Sr.Maurici Jiménez recorda que totes 
s’aproven amb informe policial, i que a aquelles que es recomana d’incorporar reductors de velocitat 
estan obligades a instalar-los com va ser el cas de l’Aradi, del Colmado o del Mesón.   
 
Per finalitzar la reunió el Sr. Maurici Jiménez recorda a totes les associacions que han de fer els tràmits 
d’actualització de dades en el Registre d’Entitats Municipal per poder optar a la subvenció de l’any 
vinent. Es demana que es reenviï el mail on s’adjuntava tota la informació al respecte i es confirma que 
així es farà des de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
 
La Sra. Carme Cobo demana la possibilitat que la resta d’associacions treballin en coordinació activitats 
com les de Sant Jordi o la Festa Flower Power. El Sr.Josep M.Tura hi està d’acord i proposa una reunió 
entre associacions per fer activitats conjuntes. 
 
Es destaquen els propers events previstos: 
7-12 oct: Festa de la Cervesa. 
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22 oct: Festa HollyParty (organitzada per l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci) 
29-30 oct:  Halloween 
 
El Sr. Maurici Jiménez fa un últim incís recordant també que si tothom hi està d’acord, aquesta acta ja es 
penjarà a la web d’Aro Impulsa i a xarxes, i que es farà arribar a tots els regidors. Tothom accepta per 
assentiment. 
 
Sense més comentaris al respecte s’aixeca la reunió quan són les 12: 15 hores. 
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