
 

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

DE MAR DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2008 

 

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 31 de març de 

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

 

Presideix el vicepresident, Sr. Marc Soler i Colomer, regidor de Promoció Local i Mobilitat 

Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant del PSC, Sr. Josep Ramírez 

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant de CiU, Sr. Benet Maimí 

Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero  

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó  

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa  

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals 

Representant de la Confraria de Pescadors, Sr. Mauricio Pulido  

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès 

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 del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 
Representant  del Mercat setmanal, Sr. Salvador Punsola 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

Dinamitzador de la UBICA, Sr. Agustí Gómez 

 

 

El Sr. Soler agraeix als presents la seva assistència. 

  

Inicia els temes previstos en l’ordre del dia: 



 

-. Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta anterior, amb unanimitat de tots els membres 

presents  al Consell de Promoció Econòmica. 

 
-. Zona verda d’aparcament a la part alta de la Riera.  El Sr. Marc Soler explica que vista 

la proposta d’UBICA de regular l’aparcament a la part alta de la Riera i coincidint amb el 

treball que des de  l’Ajuntament s’ha estat fent en aquest aspecte, assisteix a la reunió el 

Regidor de Seguretat i Prevenció, el Sr. Jordi Pera, per explicar als membres del Consell els 

punts de vista que s’estan treballant des de l’Ajuntament.  

 

Explica que s’està plantejant crear una zona verda d’aparcament, amb l’objectiu de: 

 

1) augmentar la rotació en aquesta part de la Riera i no convertir-la en una zona 

d’estacionament permanent  o d’estacionament de vehicles abandonats (durant 

aquest any s’han retirat 30 vehicles abandonats) 

2) dinamitzar l’activitat comercial, gràcies a la rotació de vehicles i la facilitat que hi 

haurà per trobar aparcament.  

 

Aquest règim especial d’aparcament afectaria el tram comprès entre els carrers Montserrat i 

Barcelona (hi ha unes 274 places d’aparcament). Està en estudi també una solució per als 

voltants del CAP.  

 

Les dues modalitats de zona verda, en estudi, serien: 

 

1. Un rellotge amb dues cares: per als residents fracció d’un dia i per als no residents 

fracció d’una hora i mitja. Gratuïtat amb limitació del temps. 

2. Sistema de pagament: Tarifa “tova” per als residents (import  simbòlic) i un règim de 

zona blava per als no residents (de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h). 

 

També es planteja fer una negociació amb el concessionari de la zona blava i que tota la 

Riera passi a ser zona verda, tot i que és una mica complicat a causa del conveni signat. 

 

El Sr. Agustí Costa comenta que cal evitar donar entrada a una empresa concessionària que 

gestioni aquesta zona per un termini llarg, perquè aquest fet pot comprometre l’atractiu de 

fer l’aparcament de la plaça Mare Paula, ja que aquest aparcament ha de tenir 

contraprestacions per a l’operador a la zona blava de la part alta de la Riera. 



 

El Sr. Joan Majó exposa que ell veu raonable fer pagar un preu més car per als no residents. 

El Sr. Lluís Salla comenta que hi ha la possibilitat de gravar la matricula en el tiquet i 

d’aquesta manera evitar la picaresca d’allargar la durada per sobre del límit a base de 

successives operacions de pagament. 

 

Es decideix obrir un període de reflexió i es pren el compromís de posar damunt la taula 

suggeriments i propostes a debatre en relació amb aquest tema. 

 

-. Pla d’usos comercials: seguiment. El Sr. Marc Soler explica la graella que s’ha realitzat 

amb el grup de treball del pla d’usos format per diferents membres del Consell. Aquesta 

graella divideix el municipi en diferents sectors, com també s’hi diferencien les activitats 

econòmiques objectes de restricció. A cada sector del municipi i depenent de cada activitat 

econòmica, es proposa una restricció parcial, total o sense restricció. S’acorda per part de 

tots els membres del Consell modificar el Grup 6 (Reconversió de local comercial en 

habitatge) i es proposa estudiar-lo depenent de cada cas. 

 

El Sr. Àlex Acero pregunta per quan estarà el pla d’usos. 

El Sr. Marc Soler comenta que per a l’abril-maig s’intentarà tenir-lo a punt. 

 
.- Comunicacions diverses:  

a) Concurs públic guinguetes. El Sr. Marc Soler exposa que el dijous 27 de març va 

finalitzar el termini per presentar els projectes d’optar a una guingueta. S’han presentat 

25 projectes per a 12 guinguetes. Comenta que el dijous 3 d’abril a les 9.30 h s’obren les 

pliques i se sabran els preus de licitació i a partir d’aquí comença el procés d’adjudicació. 

El dia 14 d’abril és últim dia per presentar les sol·licituds de les guinguetes de la primera 

platja. Cap a finals del mes d’abril totes les guinguetes estaran adjudicades. 

 

El Sr. Agustí Costa pregunta qui forma la mesa de contractació. 

El Sr. Marc Soler li respon dient que la formen el secretari, l’interventor, un tècnic de 

Medi Ambient, un tècnic d’Urbanisme, un regidor de l’oposició, el regidor de Promoció 

Local i Mobilitat i com a secretària una TAG (tècnica d’administració general). 

 

b) Grup de treball vianalització Riera. El Sr. Marc Soler exposa que aquell mateix dia a 

les 21.00 h tindrà lloc la primera reunió del grup de treball de la vianalització de la Riera 



 

amb l’objectiu d’arribar a consensuar com ha de ser el dispositiu i fer partícips i implicar 

els veïns afectats. 

El Sr. Santi Herce demana poder participar en aquest grup de treball. 

 
.- Temes sobrevinguts: El Sr. Agustí Costa comenta que el grup que està realitzant el Pla 

estratègic són persones molt joves i que els manca experiència; ell proposa que es 

complementi amb les aportacions del SECOT, que el formen empresaris jubilats amb 

experiència i que ells mateixos s’han proposat per fer-ho. 

El Sr. Marc Soler diu que aquest grup de treball que ho està fent, realitzarà un document a 

partir del qual l’Ajuntament haurà de decidir coses. Si en aquell moment es considera oportú 

reforçar alguns aspectes del Pla, donant entrada a nous agents, ja es decidirà. 

 

El Sr. Marc Soler recorda als membres del Consell que facin propostes de temes a debatre 

per a les properes reunions. La confecció de l’ordre del dia no és monopoli de la Regidoria 

que presideix (per delegació d’Alcaldia) les reunions del Consell. 

 

El Sr. Marc Soler anticipa que per a la propera reunió vol obrir un debat sobre el projecte de 

reforma del Mercat Municipal, contraposant dues alternatives força oposades que existeixen 

en aquests moments. 

 

I sense altres temes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 18 hores 30 

minuts, agraint l’assistència i participació dels presents.          


