MAM

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ DEL PLE DEL NOU CONSELL DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA D’ARENYS DE MAR.
Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 5 de febrer de 2007,a les
17 hores els següents membres del Ple del nou Consell de Promoció Econòmica:
President, I·Im. Sr. Miquel Rubirola Torrent, alcalde d’Arenys de Mar.
Vice-president, Sr. Benet Maimí Pou, regidor de Promoció Econòmica
Representant de PSC, Sr. Ramon Vinyes
Representant d’ERC, Sr. Marc Soler Colomer
Representant de Restaurants, Sr. Joan Majó Puig
Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña Garcia
Representant d’UBICA, Sr. Agustí Costa Montal
Representant de Pesca, Sr. Mauricio Pulido Cazorro
Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano
Representant d’Oci, Sr. Josep M. Vallbona
Tècnica de Promoció Econòmica, Sra. Elena Garcia, amb veu, sense vot
Tècnica de Promoció Econòmica, Sra. M. Antònia Martí, amb veu, sense vot i que actua de
secretaria.
Disculpen la seva assistència:
Representant de PP, Sra. Rosa Zaragoza
Representant d’ICV, Sr. Ramon Puigvert
Representant de CIU, Sr. Agustí Massuet
Representant del Mercat, Sra. Assumpció Matas
Representant d’Indústria, Sr. Ricard Alsina
Representant de Càmpings, Sr. David Roca
Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia
Representant del Mercat dels marxants, Sr. Salvador Punsola
El dinamitzador comercial, Sr. Agustí Gómez, membre amb veu, sense vot.
El Sr. Maimí agraeix als presents la seva assistència, i resumeix el que diu el Reglament del Consell,
aprovat el febrer del 2006, i deixa clar que és un consell consultiu.
Inicia els temes previstos a la ordre del dia:
- Pla de dinamització comercial de 2006. La senyalització comercial està en la fase de col·locació de
tres monòlits a les tres entrades d’Arenys, un a l’entrada per la N-II, direcció Barcelona, un direcció
Girona i un a la sortida de l’autopista. Tenim previst que demà els col·loquin. Els representants
d’UBICA, ERC i PSC demanen que se’ls faci arribar l’estudi.
- Projecte Riera zona comercial cel obert, més zones fredes. Es decideix demanar a la Diputació una
subvenció per realitzar l’estudi per a l’estratègia d’aquesta zona comercial. La Diputació pot
subvencionar fins a 7.500 €, al 50%. L’alcalde comenta que si fa falta, la part de l’Ajuntament es pot
treure del romanent de 2006, ja que Promoció Econòmica no té pressupost.
S’acorda que en el futur es faran arribar les propostes i els estudis conjuntament amb l’ordre del dia.
- Es demana l’opinió sobre l’ocupació de la via pública amb cavallets publicitaris.

- Els Microcrèdits. El Sr. Maimí explica que ss signarà un conveni amb La Caixa, sense
responsabilitat econòmica per part de l’Ajuntament, per concedir petits crèdits als nous emprenedors,
naturalment després d’un estudi previ per part dels tècnics de la Caixa. Els assistents demanen veure
la proposta del conveni abans de signar.
- Creació de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor. Un advocat atendrà de forma gratuïta les
consultes dels arenyencs, els divendres d’11.00 a 14.00 h a Promoció Econòmica.
- Partagàs. Es col·locarà una placa de ceràmica, a la casa núm. 16 del carrer Andreu Guri, on va
néixer Partagàs. Ja tenim autorització del propietari. Aquest serà un dels actes previstos per a
l’homenatge, fins a arribar a obtenir una sala dedicada a ell en el futur museu dels indians que estaria
situat en el port. Intentarem obtenir la participació de la fabrica de cigars de Cuba, amb material per al
museu i amb la fabricació d’una anella en què figuri el nom d’Arenys de Mar, ja hem iniciat contacte.
- Mercat Municipal. S’explica la situació actual del Mercat, junt amb el projecte i l’estudi de viabilitat. El
projecte més viable és el de fer un semi-soterrrani per a un supermercat, una planta per a productes
frescos i congelats al final i un restaurant on hi havia la Ràdio Arenys. L’alcalde explica que
actualment el procés està pendent del dictamen jurídic del secretari, i parla d’un altre estudi efectuat
per soterrar un pàrquing al mateix edifici, però no es viable per la gran repercussió econòmica que
representa per un nombre molt reduït de places, i amb la seguretat d’inundar-se i quedar inoperant
cada vegada que baixi la Riera. El Sr. Pulido diu que els mercats tradicionals han quedat obsolets,
perquè és molt important el pàrquing i per les continues cues a cada parada. L’alcalde planteja que es
treballi i s’estudiïn les dues opcions, amb pàrquing o sense pàrquing per part dels grups polítics i pel
mateix consell. Una altra opció és quan ja tinguem el pàrquing del Xifré, donar mes rotació, amb 30
minuts màxim, fent zona taronja la Riera fins al Calisay. El Sr. Vallbona pregunta si el mercat costa
tants diners al poble, per què no es repercuteix en els venedors i que els negocis haurien de tenir
pàrquings obligatoris o llogar-los a l’Ajuntament com fan altres poblacions. L’alcalde li explica que els
venedors tenen uns drets i uns deures legals i segons què no es pot repercutir; per altra banda, els
pàrquings són obligatoris en construir els habitatges i els hotels. En aquest moment, aquest assumpte
està pendent del dictamen jurídic del secretari.
Calamarenys. El Sr. Majó exposa que el Consell Comarcal estudia la manera de mancomunar totes
les jornades gastronòmiques, i atesa la baixa participació dels restauradors d’Arenys a les últimes
jornades, té prevista una reunió amb el Sr. Rocabert i amb el gremi de Mataró per parlar-ne. El
problema més gros és l’econòmic, falta el suport econòmic d’entitats privades i de la Confraria de
pesca. La degustació popular només dóna despeses, tot i que és simbòlica. Segons el Sr. Piña, no
s’hi perden diners però porta molta feina i no tenen col·laboració per treballar. L’alcalde creu que no
es pot perdre la seu del Calamarenys, la marca no es pot regalar, no ha sigut el fracàs d’un projecte
sinó que és necessària una reestructuració perquè els restauradors estan cremats; encara que se
n’ocupi el Consell Comarcal, la seu i la marca s’han de quedar aquí, i signar un conveni per garantirho. El Sr. Pulido, que durant els dos últims anys no hi ha col·laborat, tornarà a plantejar l’ajut
econòmic a la Dir. Gral. de Pesca per donar vida a la comercialització del calamar, i donar una
projecció més gran a les jornades de cara a l’exterior, fora de la comarca. El Sr. Maimí proposa liderar
una reunió amb el Sr. Pulido i els representants de Calamarenys. UBICA diu que vol participar-hi.
Pla general i Pla especial del Port. L’alcalde exposa que s’han aprovat inicialment i estan en període
d’al·legacions i suggeriments; proposa fer una propera reunió per parlar d’ambdós temes i fer una
sessió monogràfica del port. El Sr. Pulido diu que encara que ha sigut consensuat, no es
materialitzarà per les al·legacions. L’alcalde explica que les al·legacions formen part del procés, el
Club Nàutic té previst presentar-ne i el Mar-esport també. La part de Ports dirà també la seva opinió.
Tot això es molt positiu per consensuar les coses.
El Sr. Maimí explica que el Consell pot proposar temes, el Sr. Soler proposa fer ja els grups de treball,
i es constitueix la Comissió del Mercat Municipal formada per el Sr. Maimí, la Sra. Matas, el Sr. Soler,
el Sr. Viñas, el Sr. Costa, el Sr. Massuet, i el Sr. Puigvert.
El grup d’estudi o Comissió per Calamarenys estarà formada pel Sr. Maimí, el Sr. Pulido, el Sr. Soler,
el Sr. Viñas, el Sr. Costa, el Sr. Piña i el Sr. Majó.
L’alcalde dóna per finalitzada la reunió a les 18 hores 55 minuts.
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