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ACTA DEL PLE DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ARENYS 

DE MAR DEL DIA 19 DE MARÇ DE 2007. 
 

 

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 19 de març de 2007, a les 

17 hores, els següents membres del Ple del Consell de Promoció Econòmica: 

 

President, I·Im. Sr. Miquel Rubirola Torrent, alcalde d’Arenys de Mar  

Vice-president, Sr. Benet Maimí Pou, regidor de Promoció Econòmica 

Representant del PSC, Sr. Ramon Vinyes 

Representant d’ERC, Sr. Marc Soler Colomer 

Representant de Restaurants, Sr. Joan Majó Puig 

Representant d’UBICA, Sr. Agustí Costa Montal  

Representant de Pesca, Sr. Mauricio Pulido Cazorro 

Representant d’Oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

Representant del Mercat, Sra. Assumpció Matas 

Dinamitzador comercial, Sr. Agustí Gómez, membre amb veu, sense vot 

Tècnica d’inserció laboral de Promoció Econòmica, Sra. Ana Amposta 

Tècnica de Promoció Econòmica, Sra. Elena Garcia, amb veu, sense vot 

Tècnica de Promoció Econòmica, Sra. M. Antònia Martí, amb veu, sense vot i que actua de 

secretaria.  

 

Disculpen la seva assistència: 

 

Representant del PP, Sra. Rosa Zaragoza 

Representant d’ICV, Sr. Ramon Puigvert  

Representant de CIU, Sr. Agustí Massuet 

Representant d’Indústria, Sr. Ricard Alsina 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

Representant  del Mercat dels marxants, Sr. Salvador Punsola 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña Garcia 



 

 

El Sr. Maimí agraeix als presents la seva assistència. 

 

Inicia els temes previstos en l’ordre del dia. 

 

- Platges.- El Sr. Majó explica que alguns restaurants s’han queixat  per l’horari de les guinguetes, els 

menjars i la part sanitària.  

El Sr. Garcia diu que en el Pla d’usos no es preveuen espais per a esports nàutics com el windsurfing 

i manifesta el desig d’incloure-ho. 

 

- El Sr. Maimí presenta la nova tècnica d’inserció laboral, Ana Amposta (AIL), i explica que novament 

es restaura la borsa de treball i que estarem en contacte amb les empreses mitjançant visites i 

prospecció empresarial amb l’objectiu de conèixer les necessitats més immediates d’aquestes. 

 

- Zones fredes.- La tècnica de Promoció Econòmica, Sra. Elena Garcia, després d’haver realitzat un 

estudi de les zones fredes de Calella, Mataró i el Masnou, explica en què consisteixen les zones 

fredes i el centre comercial a cel obert. 

Conjuntament amb l’Àrea d’Urbanisme s’ha d’elaborar un pla d’usos de zones fredes. Consisteix a 

delimitar l’existència d’habitatges i algunes activitats econòmiques, com són, locutoris, bancs, apis, 

etc. a les zones delimitades del nucli urbà, als efectes que les zones comercials no quedin parades a 

les tardes, ja que aquest tipus de locals industrials tanquen al migdia; amb això el que es pretén és 

una millora de l’activitat comercial. 

El Sr. Maimí comenta que té molta relació amb el Pla especial del nucli antic. 

El Sr. Gómez comenta que es pot obtenir de la Generalitat de Catalunya un 50 % per a les 

campanyes i un 20 % per a les reformes comercials. 

 

- Cavallets publicitaris.- Actualment a la nostra via pública existeixen cavallets publicitaris que se 

situen al mig del carrer, sense homologar, dificultant, en algun cas, l’espai de circulació dels vianants. 

Es decideix per unanimitat buscar una alternativa per treure els cavallets publicitaris dels carrers, sigui 

amb monòlits o un sistema penjat que no interfereixi el lliure pas de la via pública i homologar un 

sistema de senyalització comercial. 

 

- Plans d’ocupació.- Es comunica que s’ha demanat una subvenció a la Generalitat de Catalunya on 

se sol·licita una auxiliar administrativa i una administrativa de turisme durant 6 mesos per a l’Àrea de 

Promoció Econòmica. La subvenció seria el 100 % del sou i aquestes subvencions estan pensades 

per col·lectius de difícil inserció, preferentment persones amb edat superior als 45 anys o amb 

càrregues familiars que són més difícils de contractar. 

 



- Calamarenys.- El Sr. Majó explica que va convocar als restauradors per sopar a Can Majó i n’hi 

varen assistir dos, el Portinyol i el Calvari, amb el motiu d’explicar la seva reunió amb el Consell 

Comarcal del Maresme, en la qual varen quedar que el Consell Comarcal es farà càrrec de la 

publicitat i dels fullets i que es tirarà endavant a nivell comarcal el Calamarenys, encara que d’Arenys 

de Mar només participin 3 o 4 restaurants. El Sr. Maimí diu que no podem deixar que es morin les 

Jornades i hem de seguir treballant en aquesta línia. 

 

- Mercat.- El Sr. Maimí explica que es va dur a terme la reunió amb la comissió del mercat. 

L’alcalde diu que falta el dictamen jurídic de les parades però que creu que independentment els 

paradistes han de decidir per quin model es decanten, amb pàrquing o sense pàrquing. Aquest tema 

s’ha de tancar definitivament.  

El Sr. Vinyes té interès a veure l’estudi del mercat i creu que amb ajuts podem fer una millor 

remodelació. 

El Sr. Maimí diu que la gestió ha de ser externa perquè és impossible fer-ho d’una altra manera. 

 

- Hotel.- El Sr. Maimí explica la possibilitat real que tinguem un hotel en el Lidl, de la cadena Sidorme. 

Seria un hotel de 2 estrelles amb 80 habitacions, per dormir i esmorzar, molt correcte, situat a la finca 

de can Mils, tot i que està pendent d’una modificació puntual del Pla (el qual ha d’anar al Ple el mes 

vinent). Sembla que tenim el consens del Lidl, la cadena Sidorme i els Serveis Tècnics.  

 

 

I sense cap més assumpte per tractar, l’alcalde dóna per finalitzada la reunió a les 19 hores 15 

minuts.    

                


