ACTA DEL PLE DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ARENYS
DE MAR DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2009

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 13 de juliol de
2009, a les 16:30 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 de CiU, Sr. Benet Maimí
Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero
Representant del PPC, Sr. Santi Herce
Representant de la UBICA, Sr. Salvador Riera
Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó
Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña
Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia

Disculpen la seva assistència:
Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron
Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona
Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla
Representant d’indústria, Sr. Pere Casals
Representant del Mercat municipal, Sr. Ricard Cedó
Representant de la confraria de pescadors, Sr. Mauricio Pulido
Representant del Mercat setmanal, Sr. Salvador Punsola
Dinamitzador de la UBICA, Sr. Agustí Gómez
Representant de Guinguetes i Serveis, Sr. Salvador Hidalgo
Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano
Representant de Càmpings, Sr. David Roca

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

.- Principals línies d’actuació del Servei d’intermediació laboral: El Sr. Marc Soler dóna
la paraula a l’insertora laboral de la Regidoria de Promoció Local, l’Anna Amposta, per a que
expliqui quines accions s’estan portant a terme des del servei d’intermediació laboral. L’Anna
Amposta explica de quines accions es tracten ( IPI, conveni de pràctiques, club de la feina,..), així com estadístiques dels principals indicadors d’activitat del servei local

.-Assessorament a emprenedors: el Sr. Marc Soler dóna la paraula a la Sra. Elena Garcia,
AODL de la Regidoria de Promoció Local, per a que expliqui el servei que s’ofereix
d’assessorament a emprenedors. L’Elena Garcia explica quina informació es facilita als usuaris interessats en l’assessorament empresarial, així com unes estadístiques dels indicadors
del servei que s’ofereix.

El Sr. Benet Maimí comenta que s’ha d’intentar que les persones interessades en obrir comerços els obrin a Arenys de Mar, i tenint coneixement de que hi ha molts local buits, proposa que des de l’Ajuntament es parli amb els propietaris dels locals i es faci d’intermediari,
entre el possible llogater i el propietari.

El Sr. Marc Soler es compromet a valorar aquesta funció d’intermediació entre l’oferta i la
demanda, tot i admetent que ara per ara el problema (entre l’oferta i la demanda) és de preu
i aquí l’ajuntament no pot intervenir-hi, exceptuant l’exercici de fer “pedagogia” sobre algunes pretensions de quotes mensuals de lloguer.

.‐ Oficina de turisme: el Sr. Marc Soler informa que l’Oficina de Turisme s’ha obert a principis de juliol i que aquest any, degut a que no hi ha subvencions per part de la Diputació de
Barcelona per a un tècnic per a les oficina de turisme, que anys anteriors es subvencionava
mitjançant els plans d’ocupació, s’ha agut de contractar una persona per als tres mesos
d’estiu (juliol, agost i setembre). El Sr. Marc Soler deixa una pregunta a l’aire sobre si Arenys
de Mar no hauria d’apostar per un fórmula d’oficina de Turisme permanent com alternativa a
l’actual model estacional? Altres municipis vehiculen la seva promoció a través d’ens locals
on hi coparticipen els sectors públic i privat. Aquest és el cas, per posar només un exemple,
de Santa Susanna, que ho articulen a través d’una fundació turística.

El Sr. Àlex Acero comenta que s’hauria de crear un consorci on estiguin implicats diferents
sectors turístics, restauradors, comerç.. amb finançament privat i públic.

Tant el Sr. Jordi Garcia com el Sr. Josep Ramirez comenten la importància de que al municipi hi hagi un hotel per poder atraure gent turísticament.

El Sr. Marc Soler comenta la importància de que Arenys de Mar tingui un hotel i que des de
l’Administració s’ha de facilitar la seva creació. I aquesta és l’actitud actual de l’equip de govern, conscients però de la conjuntura actual que pot condicionar els terminis de concreció
d’alguns operadors que han explicitat el seu interès.

.- Avantprojecte reforma Mercat Municipal: el Sr. Marc Soler presenta als membres del
Consell els plànols de l’avantprojecte del Mercat Municipal, realitzats per l’empresa G 56.

El Sr. Santiago Herce pregunta de quina manera es finançarà el projecte?
El Sr. Marc Soler explica que l’obra tindrà finançament privat (futur operador i paradistes) i
recursos públics (Ajuntament i administracions supralocals). Precisament ara per una banda
es treballa amb donar a conèixer l’avantprojecte entre els operadors interessats i els paradistes, recollint la seva opinió, i per l’altra anar configurant el quadre de finançament i establint contacte amb les diferents instàncies supralocals per explorar possibles subvencions
per a aquesta actuació.

El Sr. Josep Ramirez pregunta si ja hi ha algun operador interessat.
El Sr. Marc Soler comenta que estem tenint entrevistes amb diferents operadors per presentar el projecte.

El Sr. Jordi Garcia remarca la importància de que el projecte contempli aparcament, fet que
suposa un clar avantatge sobre anteriors propostes de reforma del mercat, i que invalida
l’argument de què l’aparcament no era possible.

I sense altres temes a tractar, el President dóna per finalitzada la reunió a les 18:30 hores,
agraint l’assistència i participació dels presents.

