
 

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

DE MAR DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2009 

 

Es reuneixen a la sala de plens de la casa de la vila d’Arenys de Mar, el dia 23 de febrer de 

2009, a les 17 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 Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

Representant de la UBICA, Sr. Salvador Riera 

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de Guinguetes i Serveis, Maite Pi (invitada) 

 

Disculpen la seva assistència: 

Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

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 

 

El Sr. Marc Soler i Colomer agraeix als presents la seva assistència i informa que s’ha 

constituït  en associació les Guinguetes i Serveis de la platja d’Arenys de Mar, l’adhesió de 

la qual al Consell de Promoció Econòmica es portarà properament a aprovació.  

  

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. 

 
.- Adequació del Reglament del Consell de Promoció Econòmica. El Sr. Marc Soler 

explica que l’actual reglament del Consell de Promoció Econòmica, elaborat en l’anterior 

mandat i en un context determinat, hauria d’adequar-se i actualitzar-se: per exemple, hauria 

de recollir la nova associació de guinguetes i serveis a l’art. 6 així com l’adhesió d’altres 

membres vinculats al teixit econòmic local, l’adhesió dels quals hagi estat aprovada pel 

Plenari. Per altra banda, degut a que actualment no hi ha cap regidor no adscrit es 

modificarà el text per: en cas d’haver un o més regidors no adscrits, un d’ells en 

representació de tots, podrà formar part del Ple del Consell. També es proposa substituir la 

comissió permanent pels grups de treball.  

 

El Sr. Marc Soler també comenta les esmenes que ens ha fet arribar el Sr. Àlex Acero 

respecte a modificacions a realitzar del reglament. 

El Sr. Àlex Acero comenta que al reglament diu que el plenari s’ha de realitzar com a mínim 

un com cada quatre mesos, i l’estem fent un cop al mes. 

El Sr. Marc Soler diu que si ho canviéssim seria una exigència per a propers equips de 

govern i que ens veiem mensualment perquè és una decisió de l’actual regidor de promoció 

local, que actua habitualment de President, per delegació de l’alcalde. Atès que augmentar 

la freqüència de reunions és una facultat que podrà prendre qualsevol equip de govern, 

considera no convenient tocar el règim de reunions recollit en el reglament. 

El Sr. Àlex Acero diu que li agradaria trobar un punt d’equilibri entre l’acceptació que les 

decisions del Consell no són vinculants i la percepció que la dedicació al Consell té utilitat.. 

El Sr. Marc Soler comenta que el caràcter no vinculant d’un consell ve marcat pel propi 

consell i que és voluntat seva cercar el consens en aquells temes que debat el Consell per la 

seva transcendència. 

La Sra. Dolors Serrano comenta que si en algun moment l’equip de govern es desmarca de 

l’opinió majoritària del Consell, li agradaria que hi hagués una resposta per part d’aquest 

argumentant la posició. 

El Sr. Benet Maimí explica que el Consell de Promoció Econòmica es va crear l’any 1995 

com un consell assessor de la regidoria i que no té cap sentit el que sigui vinculant o no, 

perquè és un consell assessor. 



 

El Sr. Marc Soler comenta que no és cap problema per a ell recollir i donar explicacions al 

consell de les decisions de l’equip de govern respecte a les propostes del Consell de 

Promoció Econòmica. 
 

  

.- Challenge Costa Barcelona Maresme: El Sr. Marc Soler explica que el dia 24 de maig 

tindrà lloc la ½ marató de la challenge al Maresme, més concretament a l’alt Maresme, tot i 

que la cursa de ciclisme passa per la NII i per tant per Arenys de Mar. La idea és pensar que 

se’ls hi pot oferir des d’Arenys de Mar, principalment des dels sectors de la restauració, 

comerç i guinguetes, per a que els participants i/o familiars vinguin a conèixer el municipi. 

 

El Sr. Josep Ramirez pregunta quin cost suposarà la Challenge per al municipi. 

El Sr. Marc Soler respon que el cost del dispositiu de control d’accessos, per part de la 

policia, i la resta s’està mirant la participació de voluntaris, que actualment hi ha un grup de 

treball que està treballant en aquest tema. 

La Sra. Dolors Serrano comenta que se’ls pot oferir un producte sense caducitat, per oferir al 

llarg de l’any. 

El Sr. Marc Soler comenta que s’ha d’anar pensant a veure que es pot oferir des d’Arenys de 

Mar. 

 

.- “Fem butifarra a la crisi”: El Sr. Marc Soler comenta que es podria organitzar una 

“moguda”amb la idea de que vingui gent a Arenys de Mar, per exemple un diumenge, i que 

els mitjans es facin ressó. Per exemple, tots els comerços oberts, el mercat municipal,... 

 

El Sr. Benet Maimí comenta que tots els comerços i restaurants podrien oferir ofertes, per 

exemple, Arenys a preus d’abans., tot i que seria molt necessari el compromís del comerç i 

dels restauradors. 

 

.- Fira del mar: El Sr. Marc Soler  explica que ens hem posat en contacte amb la Diputació 

de Barcelona que ens ha facilitat un guia de suport per a la realització de fires i que hem 

d’acabar de perfilar l’objectiu de la fira, així com també el públic a la que va dirigida i l’àmbit 

d’actuació. Exposa l’esborrany d’activitats que s’han pensat per a la fira i demana que els 

membres del consell facin les seves aportacions. 

El Sr. Jordi Garcia proposa de parlar amb Ports de la Generalitat i poder realitzar la neteja 

del mar amb nens. 



 

El Sr. Benet Maimí comenta que els restaurants poden oferir descomptes pels dies de la fira 

i pregunta per a quina època de l’any es té pensat fer-la i ell proposa que es faci per les 

Jornades del Calamarenys i així potenciar-les. 

El Sr. Marc Soler contesta que cap al maig-juny de l’any vinent. 

El Sr. Joan Majó opina que cap a la primera quinzena de juny. 

El Sr. Marc Soler comenta que per a la propera reunió es farà un plantejament dels elements 

estratègics de la Fira. 

 

.- Temes sobrevinguts:  
- El Sr. Marc Soler comenta que s’ha començat l’avantprojecte de la reforma del 

mercat municipal. 

- Hi ha una reunió pendent amb Arenys de Munt, Sant Iscle, Sant Cebrià i Arenys de 

Mar per parlar del transport urbà. 

La Sra. Dolors Serrano comenta que s’ha de tenir en compte tota la zona del 

Càmping Carlos que actualment s’està construint molt. 

 

 

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. 


