
 

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

DE MAR DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2008 

 

Es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila d’Arenys de Mar, el dia 29 de 

setembre de 2008, 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 d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant de CiU, Sr. Benet Maimí 

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero  

Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa  

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó  

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Representant del sector Oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant d’Indústria, Sr. Pere Casals 

Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

 

Excusen la seva assistència: 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès 

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. 

  

Inicia els temes previstos en l’ordre del dia: 

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

assistents. 



 

 
.- Transport urbà. El Sr. Marc Soler exposa que és important connectar amb transport 

públic urbà l’eix de la Riera amb les àrees de serveis del municipi, amb la zona esportiva i el 

polígon industrial. A causa que el transport urbà és deficitari a tot arreu i el dèficit s’ha 

d’absorbir amb recursos públics, s’ha estudiat juntament amb la Direcció General del 

Transport Terrestre de la Generalitat, la Regidoria de Mobilitat d’Arenys de Munt i l’empresa 

concessionària del transport interurbà, modificar l’actual itinerari per tal de poder donar 

resposta a les necessitats de mobilitat urbana amb transport públic, unint la Riera amb el 

sector ponent de la nostra vila. Fer-ho d’aquesta forma (aprofitant una concessió de 

transport interurbà) permet aprofitar els ajuts de la Generalitat pel que fa al dèficit del servei, 

fet que no es dóna en els serveis de transport tipificats d’urbans. Això permet donar una 

solució parcial al problema de la mobilitat urbana a Arenys i és per això que el Pla de Treball 

inclou 2 fases: 

 

- 1a fase: Crear un itinerari pel sector “ponent”. Aprofitant l’actual itinerari del bus que baixa 

d’Arenys de Munt i arriba fins a l’estació de Renfe (aquesta tipologia d’usuari no es pot veure 

afectat pel nou itinerari),  iniciar un recorregut que podria passar (a tall d’exemple) pel 

cementiri-tanatori, àrea esportiva, entorn del Xifré i polígon industrial, per acabar arribant a 

l’àrea comercial de l’antiga Muvisa.  

 

- 2a fase: Zona de “llevant” (Pla dels Frares, Paraiso, futur CEIP Sinera, futura escola 

bressol...) amb el centre de la vila. Aquest servei caldria crear-lo en origen com a “transport 

urbà” i atesa la complexitat pel fet d’haver de partir de zero, es posposaria en espera que els 

equipaments i les obres previstes al sector del Bareu finalitzin. 

 

També s’informa que ja s’ha parlat amb el concessionari de l’autobús (transport Colomer) i 

amb la Generalitat, i totes les parts estan d’acord a quantificar el cost del nou recorregut 

proposat. 

 

El Sr. Àlex Acero comenta que és molt positiu per al municipi però que hem d’intentar que 

arribi a tot el poble. 

 
.- Dissabtes festius 2009. El Sr. Marc Soler exposa que la Ubica ha realitzat la petició que 

els dissabtes festius el mercat setmanal no operi. 

 



 

El Sr. Benet Maimí explica que antigament quan hi havia un dissabte festiu es traslladava el 

dia de mercat a un altre dia, però això comportava problemes i es va decidir proposar tres 

festius que el mercat no operés: el dia de Nadal, Sant Esteve i Sant Zenon. 

El Sr. Piña comenta que s’ha de tenir en compte que el mercat del dissabte aporta gent als 

bars, i que per tant aquest col·lectiu (els bars) es poden veure perjudicats per aquesta 

mesura proposada per la UBICA. 

 

El Sr. Agustí Costa comenta que si es fa tancar el comerç els dissabtes festius, tampoc no 

s’hauria de permetre muntar el mercat. 

 

El Sr. Marc Soler recorda als membres del Consell que els dissabtes festius del 2009 són 3: 

15 d’agost, 1 de novembre i 26 de desembre. Per tant, serien aquests els dissabtes afectats 

per la mesura, si prosperés. 

 

El Sr. Jordi Garcia comenta que si l’Ajuntament fa tancar els comerços i el Mercat municipal 

els dissabtes festius, també ho hauria de fer amb el mercat setmanal. 

 

Atès que el representant del Mercat setmanal no hi és present i que el representant de bars 

veu perjudicial la mesura, el Sr. Marc Soler proposa fixar una reunió entre els 4 sectors 

implicats (UBICA, Mercat municipal, Mercat setmanal i Bars) per tal de cercar alguna fórmula 

de consens. 

 

.- Calamarenys. El Sr. Marc Soler explica que aquest any ha canviat el format de les 

Jornades, que es continua mantenint  l’acte d’inauguració, però sense sopar i amb un 

aperitiu darrere dels parlaments. Es manté el concurs de cuina per a no professionals i com 

a novetats es realitzarà una subhasta de peix al Calisay i, a més, aquest any es vincula 

gastronomia amb l’art de pesca, mitjançant una exposició de pesca artesanal, a la qual ja 

han confirmat la seva visita guiada diversos centenars d’escolars d’ Arenys i Canet. 

 

El Sr. Majó comenta que es realitzarà una sortida a pescar amb els mitjans de comunicació 

per fer difusió de les jornades. 

El Sr. Agustí Costa pregunta quina difusió s’ha fet de les Jornades. 

 

El Sr. Majó comenta que se n’ha fet una important difusió a diferents mitjans de 

comunicació, TV3, El Punt, TV Mataró, Tribuna... 



 

 

El Sr. Josep Ramirez pregunta pel tema de la pintada del calamar a l’escullera i quin cost 

econòmic pot tenir. 

 

El Sr. Marc Soler explica que s’estan resolent els darrers esculls burocràtics per tal de 

disposar de la documentació que ens demana Ports de la Generalitat pel tema dels 

permisos. Comenta que en principi la idea neix d’una voluntat de tirar-ho endavant sense 

gaires recursos econòmics, aprofitant les complicitats de gent diversa. 

 

El Sr. Joan Piña explica que hi ha una empresa de pintura ecològica que ofereix tot el 

material per poder realitzar la pintada. 

 

El Sr. Marc Soler comenta que també s’ha pensat en la idea d’apadrinar les roques pintades, 

si fossin necessaris més recursos econòmics. És simplement una idea que caldria madurar. 

 

 

.- Temes sobrevinguts. El Sr. Marc Soler explica que la regulació d’usos es portarà al Ple 

del mes d’octubre i que li agradaria que els membres donessin el seu posicionament últim. 

El Sr. Benet Maimí comenta que comparteix el fons de la Regulació però no està d’acord en 

l’instrument (Modificació puntual del Pla general d’urbanisme) ja que complica el procés de 

modificació de la regulació, si més endavant s’estima necessària, i ens posem en mans  

d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Ell advoca per la via de l’ordenança municipal. 

 

El Sr. Marc Soler diu que jurídicament és més sòlid fer-ho mitjançant el PGO, a causa que 

una ordenança és més fràgil, per no tenir cap llei que l’empari. 

 

El Sr. Àlex Acero comenta que ja que estem d’acord en el fons de la qüestió, que és 

important cercar una fórmula prou flexible per poder modificar o introduir correccions i en 

aquest sentit, tem que fer-ho a través del PGO sigui entrar en un procediment molt poc àgil 

de cara a eventuals modificacions. 

 

El Sr. Jordi Garcia també deixa constància de les seves reserves amb relació a fer-ho a 

través del PGO. Creu que la dependència d’Urbanisme de la Generalitat sempre suposa un 

grau d’incertesa amb relació a futures modificacions i també en l’agilitat de dur-les a terme. 

 



 

El Sr. Lluís Salla intervé per deixar constància que no hi ha opinions contràries a la regulació 

d’usos i que en tot cas, s’observa que hi ha diferents punts de vista en relació amb 

l’instrument jurídic que ha d’acollir la regulació. Atesa la component tècnico-jurídica 

d’aquesta decisió, demana tenir en consideració les opinions dels juristes i veure com es pot 

arribar a un punt d’equilibri entre els interessos “polítics” i els “tècnics”. 

 

El Sr. Marc Soler, confirmada la posició unànime del CPE respecte a la regulació però veient 

que hi ha veus que objecten l’instrument jurídic, es compromet a estudiar l’alternativa de 

l’ordenança municipal. 

 

 

.- Precs i preguntes. El Sr. Àlex Acero proposa crear una comissió per a qüestions 

estratègiques. 

El Sr. Marc Soler comenta que en la propera reunió se’n parlarà, igual que del tema que ha 

quedat pendent, la nova orientació del Consell de Promoció Econòmica. 

 

 

I sense altres temes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 18.20 hores, 

agraint l’assistència i participació dels presents. 


