
 

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

DE MAR DEL DIA 30 DE JUNY DE 2008 

 

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 30 de juny de 

2008, a les 17 hores els següents membres del Ple del Consell de Promoció Econòmica, 

 

Presideix l’ I·Im. Sr. Ramon Vinyes,  alcalde d’Arenys de Mar  

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 d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Tècnica de Promoció Local, Sra. M. Antònia Martí Fernàndez, amb veu, sense vot i que 

actua de secretaria.  

 

Disculpen la seva assistència: 

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals 

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó  

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa  

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès 

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 

 

L’ alcalde agraeix als presents la seva assistència. 

  

Inicia els temes previstos a l’ordre del dia: 



 

-. Aprovació acta Anterior. S’aprova l’acta anterior, per unanimitat i assentiment de tots els 

assistents. 

 
-. Presentació del procés de participació: Obres de millora i manteniment de l’espai 
públic 2009 d’Arenys de Mar. La Laura Espinasa, tècnica de la regidoria de Participació 

Ciutadana presenta als membres del consell en què consisteix el procés de participació  

sobre l’ús de 200.000 € per a l’any 2009 destinats al procés participatiu que té com a data 

límit el 14 de setembre per recollir propostes per part de la ciutadania.  

 

.- Presentació del Pla de Participació Municipal: informació i presentació del Pla 
Director de Participació Ciutadana d’Arenys de Mar.  . La Laura Espinasa, tècnica de la 

regidoria de Participació Ciutadana, fa la presentació del procés de participació del pla 

director.  Emplaça als membres del Consell per al setembre per a un intercanvi d’opinions. 

 

.- Seguiment del Pla d’usos comercial. El Sr. Marc Soler exposa que a nivell de l’equip de 

govern s’ha fet una esmena respecte a la proposta de la consultoria Manubens sobre el pla 

d’usos. L’equip de govern proposa que la part alta de la Riera tingui una regulació parcial, en 

comptes del que proposa Manubens, que és de no regular comercialment aquest tram. 

Explica que el motiu de l’esmena és per fer més suau la discontinuïtat que hi ha entre la part 

baixa de la Riera i la part alta. Comenta que estem a l’espera d’una resposta per part de la 

consultoria de Manubens.  

 

.- Seguiment de la vianalització puntual de la Riera.  El Sr. Marc Soler comenta que el 

grup de govern vol desactivar les resistències sobre l’actuació feta l’estiu passat. Explica que 

aquest any es tallarà la Riera 6 diumenges: els 5 diumenges d’agost i el primer diumenge de 

setembre. L’ horari del tall, pensat per a l’ús dels vianants, serà entre les 17h-17:30 i les 

20:30h-21h. No obstant, per tal de muntar l’activitat que s’hi durà a terme, alguns diumenges 

s’haurà de tancar amb un temps d’antel·lació (hora i mitja o dues hores). Amb excepció del 

segon diumenge d’agost, el tram de riera afectat és el que va des de Sa Clavella a Olivar. 

En canvi el dia 10 d’ agost es tallarà el tram Olivar-Calisay per realitzar-hi una activitat 

esportiva. 



 

 

.- Comunicacions diverses.  
 
Oficina de turisme: El Sr. Marc Soler explica que hem rebut la subvenció que vam sol·licitar 

dels plans d’ocupació a la Generalitat de Catalunya per a la tècnica de turisme. Aquesta 

estarà ubicada a la sala de botes del Calisay. 

El Sr. Josep Mª Vallbona pregunta que perquè no es situa a l’antic despatx de la policia. 

El Sr. Marc Soler diu que s’estudiarà la possibilitat. 

 

Escola taller. El Sr. Marc Soler explica que l’escola taller ja ha començat i que tindrà una 

durada de dos anys. Recorda que l’ escola taller compleix deu anys d’història a la nostra vila 

i que ha estat una aposta de tots els governs, sense distinció. 

 
Fira de Sant Zenon. L’ alcalde explica que els firaires han demanat poder estar a Arenys de 

Mar dos caps de setmana, en comptes d’un, com se’ls havia notificat per a aquest any. 

Al·leguen que se’ls ha avisat amb molt poc de temps. Per aquest any s’ ha acceptat la seva 

petició però s’ha signat un document on es donen per assabentats que de cara a propers 

anys l’ajuntament no els garanteix una fira de dos caps de setmana. Els firaires i 

l’ajuntament s’emplacen a l’inici del darrer trimestre per tal de conèixer el calendari de la fira 

de Sant Zenon 2009. També s’elaborarà una normativa per a la fira i s’estudiaran altres 

detalls que convé revisar. 
 

 

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

agraint l’assistència i participació dels presents.          


