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

DE MAR DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2007. 
 

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 29 d’octubre de 2007,a 

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

 

Presideix el vice-president, Sr. Marc Soler i Colomer, regidor de Promoció Local i Mobilitat. 

Representant del PSC, Sra. Lorena Estrada 

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant de CiU, Sr. Benet Maimí i Pou 

Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero  

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó Puig 

Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa Montal  

Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals  

Dinamitzador d’UBICA, Sr. Agustí Gómez 

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

secretària.  

 

Disculpen la seva assistència: 

El president, I·Im. Sr. Ramon Vinyes,  alcalde d’Arenys de Mar  

Representant d’ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant del PPC, Sra. Rosa Zaragoza 

Representant de la Confraria de Pescadors, Sr. Mauricio Pulido Cazorro 

Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès 

Representant  del Mercat setmanal, Sr. Salvador Punsola 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña Garcia 

 

 

 

 

 

 

 



 
El Sr. Soler agraeix als presents la seva assistència. 

Inicia els temes previstos a l’ordre del dia: 

 

-. Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta anterior, amb l’abstenció dels tres nous membres del 

Consell, no presents en la darrera reunió. 

 

-. Organització i operativa del Consell. El Sr. Soler explica que el Reglament del Consell estableix 

la formació de la Comissió Permanent amb la següent composició: 

• Presidència del regidor de Promoció Local   

• Tres membres representants de partits polítics 

• Quatre membres representant els agents econòmics de la vila. 

Per acord dels presents, es decideix que les reunions siguin del Ple del Consell i es deixi la 

constitució de la Comissió Permanent per més endavant, si es veu que és necessària per impulsar 

alguns temes específics. 

El Sr. Soler informa que les reunions seran mensuals, coincidint amb el darrer dilluns de cada mes, a 

les 17 hores. 

El Sr. Soler anima els membres del Consell de Promoció Econòmica, que inclou tots els àmbits de la 

població, a incorporar a l’ordre del dia aquells temes que siguin estratègics per al municipi. 

 

-. Guinguetes. Recollint la voluntat expressada en la darrera reunió del Consell, el Sr. Soler informa 

que ja s’està treballant de cara a la subhasta pública de les guinguetes, amb l’objectiu de normalitzar 

el procés d’adjudicació per a la temporada 2008 en endavant. 

S’hauran de definir les bases i els plecs de condicions. 

S’aprova per unanimitat que les guinguetes, a partir d’ara, s’adjudiquin a través d’una subhasta 

pública. 

 

-. Ordenances 2008.  De les ordenances que afecten l’àrea econòmica, en general s’augmentarà 

l’IPC (un 2,7% al mes de setembre). 

També es proposa que la temporada alta, definida en l’ ordenança 23 i que afecta el període durant el 

qual les terrasses poden ocupar la llera de la Riera sigui del 29 de maig (divendres) al 28 de setembre 

(diumenge) i el dilluns 29-set, dia límit per desmuntar-les. 

S’aprova per unanimitat aquest calendari. 

 

-. Pla d’usos del Comerç. S’ha avançat en la sol·licitud de tres propostes a tercers per desenvolupar 

aquest pla. El Sr. Soler demana formar un grup de treball que participarà en algunes reunions amb 

l’empresa adjudicatària del projecte per desenvolupar el pla. 

Fan saber que volen participar-hi : 

• Benet Maimí 
• Àlex Acero 
• Agustí Costa  

• Agustí Gómez 
• Toni Ferron 
• Dolors Serrano 



 
 

Se n’informarà els altres membres no presents. 

 

-. Mercat Municipal. El regidor de Promoció Local Marc Soler diu que és un tema de màxima 

prioritat, i que s’està aprofundint en tots els estudis, projectes i variants que s’han elaborat fins ara. 

Mentrestant, s’està treballant per ocupar les parades buides d’una manera provisional (amb un límit 

d’un any) tot esperant l’inici del projecte de reforma. 

Tanmateix s’ha de donar a conèixer el mercat a sectors que avui encara no el coneixen. 

El Sr. Vallbona pregunta: “Com es permet bloquejar amb vehicles de paradistes l’entrada pel carrer 

Olivar atès que és la que utilitzen les persones amb problemes de mobilitat?”. 

El Sr. Soler diu que en la propera assemblea amb els paradistes té previst parlar d’aquest tema per 

tal de cercar-hi una solució. 

El Sr. Acero pregunta: “En quin punt estem?” 

El Sr. Soler respon que ens estem assessorant per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i per 

la Xarxa de Mercats Municipals de la Diputació, d’on han sortit una ronda de visites a mercats ja 

remodelats. 

 

 -. Hotels a Arenys. El Sr. Soler diu:  Estem fent el seguiment i les dues opcions (can Ramis i can 

Mils) pel que fa a hotels van endavant. Tots dos han reiterat els seus propòsits.  

El Sr. Maimí diu que can Mils està pendent de la modificació del Pla, i pregunta per l’hotel de Portimar 

–II, el Sr. Costa  diu que l’hoteler encara estaria disposat però la Generalitat havia informat 

negativament, encara que sembla que es va tornar a demanar fent esmenes i està pendent de 

resolució. S’acorda demanar als Serveis Tècnics en quin punt es troba. 

 

-. Transport Públic. El Sr. Soler explica que més enllà del servei donat per una empresa 

concessionària en règim de gestió indirecta, hi ha avui dia altres alternatives que s’estan estudiant. En 

concret, una empresa que posa a disposició de l’Ajuntament un o diversos microbusos, 

esponsoritzats per empreses vinculades al territori, i que no suposen cap cost per a l’Ajuntament, tret 

de la gestió directa (conductor, assegurança, manteniment, etc.). 

Per altra banda, hem sol·licitat subvenció al Ministeri de Foment per fer un estudi, no tan sols dels 

itineraris possibles, sinó dels punts on pot haver-hi una demanda important d’aquest servei, ja que 

aquest aspecte és fonamental per poder estimar el cost que hauria d’assumir l’Ajuntament. 

Estem programant una xerrada o col·loqui per parlar d’aquest tema. 

El Sr. Acero demana que es proposi un servei escalable perquè es pugui anar transformant segons la 

demanda. 

 

-. Calamarenys. Està previst fer una valoració de les jornades. El Sr. Majó diu que tots els 

restauradors participants que han parlat amb ell, estan molt contents dels resultats. 

El Sr. Casals remarca la insuficiència i falta de publicitat de les jornades a les entrades d’Arenys. 



 
 

-. Informacions diverses. 

a) El Sr. Soler explica la iniciativa de pintar un calamar gegant al moll del port. De la reunió amb la 

gerent de Ports, ens varen aconsellar demanar-ho però no al dic de llevant sinó a l’escullera que 

separa la platja de la Picòrdia del Port. És més fàcil que ho concedeixin ja que al dic de llevant es 

plantegen problemes de responsabilitat pel risc de fer la pintada i també problemes de senyalització 

marítima. 

 

b)  Talls de la Riera: S’ha fet una valoració a partir de les enquestes efectuades. Cal, però, formar un 

grup de treball per preparar com haurien de ser els propers talls. Estan interessats a participar-hi: 

 

• Àlex Acero 

• Benet Maimí 

• Agustí Costa 

• Lorena Estrada 

 

El Sr. Soler diu que també s’hi incorporaran representants de la ciutadania. 

 

c) Es reparteix un estudi de la zona blava. Una estadística d’un any, feta a la Regidoria a partir de 

dades facilitades per COMSA. Es constata un excés d’aparcaments de llarga durada que hauríem de 

poder desplaçar cap a la Picòrdia i al Xifré, quan entri en funcionament, reservant la Riera per als 

aparcaments de curta durada. 

 

-. Precs i preguntes. El Sr. Gómez pregunta sobre els monòlits. Si s’han dut a terme les correccions 

demanades, i per com està la col·locació del tercer monòlit. 

Se li explica que ja hi ha les correccions fetes, però s’han d’anar a col·locar. 

Demanarem a la Brigada que instal·li el tercer monòlit.  

 

I sense altres temes per tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 19 hores 30 minuts, 

agraint l’assistència i participació dels membres.                


