
 

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

DE MAR DEL DIA 2 DE JUNY DE 2008 

 

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 2 de juny de 

2008, 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 de CiU, Sr. Benet Maimí 

Representant del PSC, Sr. Josep Ramírez 

Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero  

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó  

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa  

Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès 

Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 
Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

Tècnica de Promoció Local, Sra. Elena Garcia Aguiló, amb veu, sense vot i que actua de 

secretaria.  

 

Disculpen la seva assistència: 

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

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals 

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. 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 la unanimitat de tots els membres 

que assistiren a l’anterior Plenari del Consell, i amb l’abstenció dels senyors David Roca i 

Joan Piña, i de la senyora Dolors Serrano, no presents al darrer Consell de Promoció 

Econòmica. 

 
-. Pla d’usos comercials. Els membres de la consultoria Manubens, que estan realitzant el 

pla d’usos, fan la presentació de l’estat actual dels treballs.  

El Sr. Josep Mª Vallbona pregunta si una entitat financera deixa el local que està ocupant, el 

pot ocupar una altra. 

El Sr. Carles Alonso, membre de Manubens, comenta que si que es pot ocupar, sempre i 

quan, no hi hagi una sol·licitud de nova llicència d’activitat. 

El Sr. Marc Soler demana si en altres municipis hi ha incentius per a les activitats regulades 

(les que no es deixa ubicar en planta baixa) quan s’instal·len en plantes primeres. 

El Sr. Carles Alonso comenta que no li consta que es faci perquè hi ha alternatives (plantes 

baixes sense façana, plantes baixes en carrers no regulats, etc.,..) 

El Sr. Joan Avilés exposa que referent a l’opció, de que s’instal·lin negocis a les primeres 

plantes del municipi, comenta que a Arenys de Mar hi ha pocs edificis adaptats per a gent 

amb mobilitat reduïda i a més, a molts edificis hi ha la prohibició de deixar instal·lar una 

activitat econòmica. 

El Sr. Marc Soler diu que tot i acceptant que pugui haver-hi resistències per part d’algunes 

comunitats de veïns,  això no ha de condicionar l’objectiu que perseguim. 

El Sr. Àlex Acero comenta que caldria contemplar algunes excepcionalitats per a que 

l’Ajuntament pugui regular i pregunta si legalment tenim mecanismes per afegir o treure. 

El Sr. Carles Alonso diu que han de ser excepcions objectives i que la norma legal ha de ser 

general i que l’ordenació d’usos ha de ser dinàmica i per tant és modificable. 

 

.- Presentació del projecte Visual Coast: es fa la presentació de la pàgina web 

www.bcncoast.com per part de l’empresa Visual Coast. L’objectiu de la pàgina web és donar 

a conèixer l’atractiu d’Arenys de Mar mitjançant vídeos de reportatges del municipi, d’algun 

comerç en concret,.. 

El Sr. Àlex Acero pregunta qui és el client d’aquest web. 

El Sr. Marc Soler contesta que el comerç, no l’Ajuntament. Cada comerç ha de decidir si vol 

estar present a la web o no. 

El Sr. Josep Mª Vallbona pregunta si el client ha de ser individual o es pot fer a nivell 

d’associació? 



 

Els representants de l’empresa contesten que el tracte es pot fer a nivell d’associació però 

que és molt individual. 

 

.- Precs i preguntes: El Sr. Benet Maimí pregunta on està ubicada actualment l’oficina de 

turisme.  

El Sr. Marc Soler respon que a la sala de botes del Calisay estan tots els estands que hi 

havia al PIJ amb informació del municipi i que estem pendents de rebre una subvenció de la 

Generalitat de Catalunya, un pla d’ocupació, per a que s’encarregui de donar informació 

durant l’època estival. 

 

El Sr. Josep Mª Vallbona demana en quin punt està el tema de les guinguetes. 

El Sr. Marc Soler exposa que 13 ja estan adjudicades i 2 han quedat desertes, la de la 

Picòrdia, perquè no hi ha platja, i la de la dreta del Portinyol. Totes han de tenir un model 

d’estètica semblant, però cadascuna amb un cert marge. 

El Sr. Josep Ramírez pregunta si hi ha sol·licituds per a les guinguetes que han quedat 

desertes? 

El Sr. Marc Soler comenta que aquells que han quedat fora de l’adjudicació se’ls ha ofert 

però de moment no hi ha cap interessat. 

El Sr. Benet Maimí exposa que s’ha de gestionar molt bé el funcionament nocturn de les 

guinguetes per evitar problemes. 

El Sr. Marc Soler diu que la setmana següent hi ha prevista una reunió amb tots els 

adjudicataris per comentar certs aspectes respecte al funcionament, 

 

 

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

agraint l’assistència i participació dels presents.          


