ACTA DEL PLE DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ARENYS
DE MAR DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2008

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 28 de juliol de
2008, a les 17 hores els següents membres del Ple del Consell de Promoció Econòmica,

Presideix el Sr. Marc Soler i Colomer, Vice-president del CPE i regidor de Promoció Local i
Mobilitat
Representant del PSC, Sr. Josep Ramírez
Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla
Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron
Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero
Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa
Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó
Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña
Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès

Disculpen la seva assistència:
Representant de CiU, Sr. Benet Maimí
Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona
Representant del PPC, Sr. Santi Herce
Representant d’indústria, Sr. Pere Casals
Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano
Representant de Càmpings, Sr. David Roca
Representant de la Confraria de Pescadors, Sr. Mauricio Pulido
Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia
Representant del Mercat setmanal, Sr. Salvador Punsola
Dinamitzador de la UBICA, Sr. Agustí Gómez

El Sr. Marc Soler i Colomer agraeix als presents la seva assistència.

Inicia els temes previstos en l’ordre del dia:
.- Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta anterior, per unanimitat i assentiment de tots els
assistents.

.- Calendari de festius 2009. El Sr. Marc Soler exposa que en el proper Ple del consistori
(mes de setembre) es portarà a aprovació el calendari de dies festius locals de l’any 2009.
La proposta, que s’ha comunicat a les principals empreses i sectors productius de la vila,
estableix els dies 9 de juliol (dia de Sant Zenon, dijous) i 17 d’agost (l’endemà de Sant Roc,
que cau en diumenge) com a festius locals. Totes les parts consultades fins al moment
donen per bona aquesta proposta. El Sr. Marc Soler demana l’opinió dels representants dels
diferents sectors productius a la nostra vila, presents en la reunió del Consell de PE, i tots
ells la veuen bé.

.- Seguiment del Pla d’usos comercial. El Sr. Marc Soler exposa que l’esmena plantejada
per l’equip de govern (i debatuda en la darrera reunió del Consell de PE) serà finalment
incorporada en la planificació comercial que s’està acabant de desenvolupar. Simplement
resta escollir l’instrument jurídic (modificació puntual del Pla general o Pla de millora urbana)
que acollirà aquesta regulació. Aquesta decisió depèn d’una consulta que la Diputació de
Barcelona ha fet a la Generalitat a instàncies de l’empresa Manubens. Aquest Pla es portarà
a aprovació en el Ple del mes de setembre o octubre com a molt tard. En qualsevol cas,
abans no acabi el termini de suspensió de llicències d’un any (a principi de novembre).

.- Pla de promoció de la vila. El Sr. Marc Soler informa que s’ha decidit posposar la
presentació de les conclusions d’aquest treball fins al mes de setembre atès que calia
traduir-lo i també tenint en compte que l’agenda del mes de juliol era prou densa per no
afegir-hi noves coses.

.- Projecte Reforma del mercat municipal. El Sr. Marc Soler explica les darreres novetats
amb relació a aquest tema. El primer pas a efectuar és l’elaboració d’un avantprojecte que
ens permeti quantificar el cost d’aquesta reforma, en base a la idea actual (aparcament,
supermercat i mercat). En aquest sentit, s’ha fet un primer contacte amb MERCASA
(www.mercasa.es) per tal de valorar les possibilitats d’acollir-nos a programes de subvenció
del Ministeri de l’ Habitatge (de qui depenen els mercats municipals) amb relació a reformes
de mercats amb singularitats històrico-arquitectòniques. Al setembre es tindrà una reunió a
Madrid amb MERCASA.

.- Calamarenys. El Sr. Joan Majó explica que, aquest any, es vol fer una fira coincidint amb
l’inici de les jornades gastronòmiques. La idea és exposar els sistemes de pesca artesanal i
la seva connexió amb la gastronomia lligada als productes del mar. La inauguració de les

jornades gastronòmiques seria el dijous 2 d’octubre. El diumenge 5 d’octubre es faria el
concurs de plats cuinats amb calamar per a no-professionals i la proposta de dies de la fira
és del 2 al 12 d’octubre. Caldrà veure la disponibilitat dels espais del CC Calisay.
També s’intentarà fer coincidir la pintada del calamar al dic de la primera platja amb les
jornades gastronòmiques tot i que el calendari sembla una mica ajustat per aconseguir-ho.

.- Transport urbà. El Sr. Marc Soler explica la situació de les gestions fetes amb relació al
transport urbà a la nostra vila. Per una banda, s’està estudiant allargar l’itinerari del servei
interurbà Arenys de Munt – Arenys de Mar per tal de poder connectar ponent (Cementiri,
polígon industrial, mossos, àrea esportiva Fondo de les Creus, CAP...) amb el centre de la
vila.
Per altra banda s’està estudiant com implantar un servei que connecti llevant (Pla dels
Frares, Paraiso, futur CEIP Sinera, futura escola bressol...) amb el centre de la vila.

.- Reflexió sobre el funcionament del Consell. El Sr. Marc Soler comenta que de cara al
proper any acadèmic, les reunions del Consell haurien de prioritzar les qüestions
estratègiques per damunt del dia a dia, el qual pot ser comunicat de forma menys
presencial, utilitzant per exemple, el correu electrònic. Es produeix una ronda d’intervencions
dels diferents membres del Consell de PE, que van en la mateixa línia. La consigna és
doncs debatre qüestions de caire estratègic que permetin desenvolupar una oferta coherent
d’activitats durant tot l’any que faci més atractiu el municipi i que atregui visitants de la nostra
àrea d’influència.

.- Comunicacions diverses. El Sr. Marc Soler i el Sr. Joan Avilés expliquen el canvi que
s’ha produït en la junta directiva del Mercat municipal. Una vegada transcorregut el termini
d’un any, la junta directiva sortint (Joan Avilés, Montserrat Arenas i Roberto Garvi) és
rellevada per la junta entrant (Ricard Cedó, Carme Garí i Ferran Illa).

.- Precs i preguntes. El Sr. Agustí Costa pregunta pels projectes d’hotels a la nostra vila. El
Sr. Marc Soler recorda que l’Ajuntament no és qui els ha de fer, sinó qui ha de facilitar-ne la
construcció. L’Ajuntament ha fet els canvis en el planejament urbanístic per tal d’eliminar els
obstacles. Ara bé, es constata que ara tot va més lent (per part dels promotors dels hotels).
Segurament com a reacció a la situació econòmica i en espera que els costos de
construcció s’abarateixin en resposta a la greu crisi del sector.

I sense altres temes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 18.45 hores,
agraint l’assistència i participació dels presents.

