
 

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

DE MAR DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2009 

 

Es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila d’Arenys de Mar, el dia 30 de novem-

bre de 2009, a les 16.30 hores els següents membres del Ple del Consell de Promoció Eco-

nòmica: 

  

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

Mobilitat 

Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero 

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Representant del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 

 

Excusen la seva absència: 

Representant del PSC, Sr. Josep Ramírez 

Representant de CiU, Sr. Benet Maimí 

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals 

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant de la UBICA, Sr. Salvador Riera 

Representant del Mercat municipal, Sr. Ricard Cedó 

Representant de la Confraria de Pescadors, Sr. Mauricio Pulido  

Representant  del Mercat setmanal, Sr. Salvador Punsola 

Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

Dinamitzador de la UBICA, Sr. Agustí Gómez 

Representant de Guinguetes i Serveis, Sr. Salvador Hidalgo 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

 

 

El Sr. Marc Soler i Colomer agraeix als presents la seva assistència i inicia els temes previs-

tos en l’ordre del dia: 

 



 

 

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

assistents. 

 
.- Incorporació Prospector d’empreses: La tècnica d’inserció laboral de l’Ajuntament, Sra. 

Ana Amposta, explica, als membres del Consell, la nova incorporació, a la Regidoria de 

Promoció Local, d’un prospector d’empreses. La tasca d’aquest prospector és la de donar a 

conèixer al teixit empresarial del municipi els serveis que s’ofereixen des del servei local 

d’ocupació.  

 

.- Hotel: El regidor d’Urbanisme, Sr. Jordi Pera, explica que hi ha un operador interessat en 

la  construcció d’un hotel al municipi, o bé a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil o a la plaça 

Lloveres. El Sr. Pera comenta que les dues ubicacions són equipaments locals que no po-

den ser utilitzats per a ús hoteler, tret que es canviï aquesta qualificació en l’ordenament 

urbanístic. En converses amb la Generalitat de Catalunya ens diuen que si plantegem el 

canvi d’ús de forma aïllada és molt probable que la resposta sigui desfavorable, atès que es 

perdria un equipament públic. Ara bé, si aquest canvi s’introdueix en l’àmbit del nou plane-

jament urbanístic que s’està tramitant, i per tant amb una visió global del municipi i dels 

equipaments que es preveuen, és més fàcil obtenir llum verda. Això s’ha posat en coneixe-

ment de l’operador, el qual manté el seu interès en el projecte malgrat que això suposi un 

retard d’alguns mesos. 

 

El Sr. Josep M. Vallbona pregunta si l’operador només està interessat en aquestes ubicaci-

ons i si, per altra banda, l’Ajuntament no té assignat cap lloc on es pugui ubicar un hotel. 

 

El Sr. Jordi Pera comenta que si l’operador estigués interessat en un altre lloc hauria de ser 

en terreny privat, com són els casos de can Mils i can Ramis o algun altre espai que el nou 

POUM destini a aquest ús. 

 

-. Nova junta directiva Mercat Municipal: El Sr. Marc Soler  comenta que fa un parell de 

mesos es va fer una assemblea amb els paradistes del Mercat municipal per explicar-los 

l’avantprojecte de la reforma del Mercat, i en aquesta assemblea es va realitzar el canvi de 

junta directiva. La fórmula utilitzada per escollir els nous representants és per ordre alfabètic; 

així doncs, la nova junta directiva la formen la Sra. Esther Francés, com a presidenta, el Sr. 

Albert Mas i la Sra. Candelària Iglesias. El Sr. Marc Soler sotmet a votació el canvi de repre-



 

sentant del Mercat municipal al Consell de Promoció Econòmica, tal com estableix el seu 

Reglament. S’aprova per unanimitat la substitució del Sr. Ricard Cedó per la Sra. Esther 

Francés. 

 

.-Consorci Local de Promoció: El Sr. Marc Soler explica que s’ha encarregat a la Diputació 

de Barcelona l’elaboració d’un estudi perquè ens delimiti el model de gestió i els equilibris 

entre aportacions privades i públiques del Consorci Local de Promoció, i d’aquesta manera 

es dóna temps de reflexió als agents implicats. 

El Sr. Àlex Acero pregunta quins contactes s’han fet amb el món privat. 

El Sr. Marc Soler comenta que en l’última reunió del Consell es va exposar als membres que 

hi podrien estar implicats i no s’ha rebut cap input de cap d’ells. 

El Sr. Àlex Acero opina que és millor començar per explicar els projectes i els beneficis; pri-

mer s’ha de visualitzar el projecte per veure com serà el consorci i, amb independència de la 

Diputació de Barcelona, s’ha d’insistir a parlar amb operadors que inverteixin en tasques de 

dinamització comercials que no estiguin representats al Consell de Promoció Econòmica.  

 

.-Transport urbà (seguiment del servei actual i propostes de futur): El Sr. Marc Soler 

informa que fa 9 mesos que funciona el nou servei de transport urbà, i la percepció i consta-

tació és que aquest servei no s’utilitza massa, malgrat que era una reivindicació per part del 

municipi.  

La Sra. Dolors Serrano pregunta si hi ha preus reduïts per als jubilats. 

El Sr. Marc Soler comenta que és una opció que s’està plantejant, però sense fixar-se en 

l’edat sinó en altres ítems. Diu que de cara a augmentar el nombre d’usuaris s’està plante-

jant canviar els horaris, parlar amb l’AMPA de l’institut i fer una targeta per a aquest col·lectiu 

i per al col·lectiu de gent gran usuaris de la piscina. 

Es presenten als membres les propostes presentades a l’estudi que es va demanar per a 

nous circuits per a l’àrea de llevant i se’ls demana l’opinió. 

El Sr. Àlex Acero comenta que es podria demanar ajuda a la Generalitat de Catalunya si 

aquests recorreguts els féssim interurbans. 

El Sr. Marc Soler diu que primer s’hauria d’arribar a un acord amb Canet de Mar, com a mu-

nicipi afectat, i si hi estiguessin d’acord, després demanar l’ajuda a la Generalitat. 

 

.- Empresa: Programació de tallers/seminaris 2010 i Viver d’empreses: El Sr. Marc Soler 

presenta un llistat de tallers i seminaris dirigits al món de l’empresa i els emprenedors, que 

des de la Regidoria de Promoció Local es duran a terme al llarg del 2010, amb la 



 

col·laboració de la Diputació de Barcelona. Es comparteix aquesta informació amb els mem-

bres del Consell per tal de recollir la seva opinió sobre els tallers/seminaris més interessants, 

davant la necessitat de prioritzar-ne alguns. 

 

.- El punt 6, 7 i 8.1 de l’ordre del dia es posposen atesa la impossibilitat de tractar-los 
per manca de temps. 
 

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. 


