
 

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

DE MAR DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2009 

 

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

2009, a les 16.30 hores, els següents membres del Ple del Consell de Promoció Econòmica, 

 

Presideix el Sr. Marc Soler i Colomer, vicepresident 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 d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant del sector Oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

Representant de Guinguetes i Serveis, Sr. Hidalgo 
 

Excusen la seva assistència: 

Representant d’ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant del PPC, Sr. Santi Herce 

Representant de la UBICA, Sr. Salvador Riera 

Representant d’indústria, Sr. Pere Casals 

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

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 inicia els assumptes 

previstos en l’ordre del dia: 

 

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

assistents. 

 



 

.- Fons Estatal per a la Inversió Local. El Sr. Marc Soler comenta que al municipi d’Arenys 

de Mar s’han atorgat 2,5 milions d’euros de les ajudes promogudes per l’Estat per invertir en 

obres al municipi. Des de l’Ajuntament s’ha aprovat la realització de tres projectes; la segona 

fase de la platja Cassà, la reforma del pavelló i la canalització i urbanització del carrer de 

l’Església. 

Des de l’Ajuntament, des de l’àrea de territorialitat, es van posar en contacte amb totes les 

empreses arenyenques perquè poguessin optar a concurs, però dues de les tres obres 

requerien una qualificació atorgada per la Generalitat que les empreses locals no tenen. 

Aquest ha estat un impediment per tal que les empreses arenyenques poguessin optar a les 

adjudicacions del FEIL. A les empreses  concursants se les va informar que l’Ajuntament 

disposa de borsa de treball i que està a la seva disposició. 

Un cop es van saber les tres empreses adjudicatàries, des de l’Àrea de Promoció Local es 

van tornar a posar en contacte amb les empreses per fer recordar novament la disponibilitat 

de la borsa de treball, per intentar afavorir els arenyencs, a causa que les empreses no 

estan obligades a  contractar exclusivament gent del municipi, sinó persones que estiguin a 

l’atur. 

 

El Sr. Joan Piña comenta que un empresari del municipi se’l va avisar amb molt poc temps 

d’antelació per a poder optar al concurs. 

 

El Sr. Benet Maimí comenta que ell també coneix empresaris que es queixen que se’ls ha 

avisat amb poc temps i que no s’ha tutelat a les empreses perquè aconsegueixin la 

classificació. 

 

El Sr. Marc Soler comenta que des de l’Ajuntament s’ha fet tot el que s’ha pogut per afavorir 

les empreses del municipi, per bé que consideraria útil informar les empreses locals dels 

tràmits per obtenir la qualificació de la Generalitat per optar a obra pública. 

  

.-Transport públic (inter)urbà. El Sr. Marc Soler explica que l’endemà de la reunió 

s’inaugura el nou itinerari del transport urbà, a les 12.00 h al Calisay amb la presència del 

director general de Transport Terrestre, Sr. Manel Villalante, i els alcaldes dels tres 

ajuntaments implicats, Arenys de Munt, Sant Iscle de Vallalta i Arenys de Mar. 

Des de l’Ajuntament s’ha fet publicitat indicant que el dimecres comença i especificant el nou 

recorregut i els horaris de pas. És un recorregut “pilot”, que servirà per, més endavant, reduir 

o ampliar freqüències de pas. 



 

 

El Sr. Josep Ramírez pregunta si els diumenges també realitzarà aquest recorregut i quin 

cost té per a l’Ajuntament. 

El Sr. Marc Soler respon que, en principi, els dies feiners, a causa que el nou recorregut 

apropa a zones d’equipaments. Referent al cost, explica que es genera un dèficit i que el 

40% d’aquest dèficit l’aporta la Generalitat de Catalunya i el 60% l’Ajuntament d’Arenys de 

Mar, uns 17.000 €. Tot i que si el nivell d’ús  és superior rebaixarà dèficit i per tant el cost de 

l’Ajuntament. 

 

El Sr. Josep M. Vallbona pregunta quin cost té el bitllet i si és gratuït per als jubilats i derivats 

de Benestar Social. 

 

El Sr. Marc Soler diu que el preu és de 7,70 € la targeta de 10 viatges i que s’ha de 

reflexionar quins col·lectius han de tenir gratuïtat o descomptes. 

 

.- Adequació del Reglament del CPE. El Sr. Marc Soler comenta que en el proper Ple del 

mes d’abril es té previst l’aprovació de la modificació del reglament del CPE que es va 

comentar i acordar amb els membres del Consell i que reflecteix; homogeneïtzar col·lectius, 

explicitar la nova associació de guinguetes i serveis d’Arenys de Mar i el canvi de grups de 

treball per comissió permanent. 

 

.- Fira del mar. El Sr. Marc Soler  explica que hem tingut contacte amb el Consorci de 

Turisme de Mataró i ens van comentar que a Premià de Mar es fa una fira del mar. Hem 

cregut que seria bo conèixer-la  i a partir d’aquí modular el que volem fer i sobretot a quin 

públic ens hem de dirigir (singles, famílies..). 

 

El Sr. Benet Maimí comenta que no es poden barrejar públics. Primer s’ha de tenir clar el 

producte que es vol oferir i després s’ha d’anar a buscar el públic. 

 

El Sr. Àlex Acero diu que el que ens hem de plantejar primer és quin és l’objectiu de la fira i 

intentar que el port sigui un atractiu turístic durant tot l’any i compaginar activitats  per a 

diferents públics. 

 

El Sr. Jordi Garcia comenta que el Club Nàutic pot fer jornada de portes obertes els 

dissabtes i diumenges a disposició de la canalla. 



 

 

El Sr. Hidalgo comenta que les guinguetes hi podrien fer l’aportació d’un sopar típic a la 

platja. 

El Sr. Àlex Acero diu que el que s’ha d’intentar és buscar un públic objectiu que tingui 

intenció de venir més cops a Arenys de Mar, i no solament per les activitats de la Fira d’un 

cap de setmana. 

El Sr. Marc Soler  comenta que el nostre punt de diferenciació amb la resta de municipis de 

la comarca és el port i que hem d’intentar potenciar-lo. 

 

.- Calamarenys 2009. El Sr. Marc Soler pregunta si la Junta anterior té intenció de 

continuar. El Sr. Joan Piña explica que la Junta ha decidit no continuar i que al mes de maig 

tindran una reunió perquè surti una nova junta. 

El Sr. Marc Soler comenta que tot i que l’enfocament de les jornades és fer venir gent de 

fora del municipi, creu que falta que la gent del poble estigui més interessada a participar. 

 

.- Activitat de cuina al Port (Joan Majó). El Sr. Marc Soler comenta que el Sr. Joan Majó 

va comentar de realitzar una activitat al port, però com que avui ha excusat la seva 

assistència, es parlarà d’aquest punt en una propera reunió. 

 

.- Challenge Costa de Barcelona Maresme (24 de maig). El Sr. Marc Soler comenta que 

està a l’espera de resposta per part de l’empresa organitzadora de la Challenge per si seria 

possible posar publicitat d’Arenys de Mar a la documentació que s’entrega a l’inici als 

participants. També comenta que qualsevol activitat que es plantegi per a realitzar el dia de 

la cursa hauria de ser per als participants, que són al voltant de 2.500, tot i que s’ha de 

veure quin cost suposa i com s’assumeix. 

 

El Sr. Àlex Acero pregunta què diu el Comité Organitzador. 

El  Sr. Marc Soler comenta que el Consorci realitzarà una guia a nivell territorial. 

El Sr. Josep Ramírez diu que s’ha de parlar amb els comerciants per veure què poden oferir. 

El Sr. Josep M. Vallbona comenta que el Port i la gastronomia hauria de ser el “ganxo” per 

atreure gent al municipi. 

 

.- Subvencions DIBA i GENCAT. La tècnica de Promoció Local, Elena Garcia, explica les 

subvencions que s’han sol·licitat aquest any tant a la Generalitat de Catalunya com a la 

Diputació de Barcelona, en matèria de comerç, mercat municipal, turisme i teixit productiu. 



 

 

.‐ Temes sobrevinguts.  
 
El Sr. Benet Maimí comenta que s’hauria de modificar la moratòria de les zones fredes a 

causa que fa que s’estiguin tancant locals i que la Riera es vagi morint a poc a poc. 

 

El Sr. Marc Soler comenta que de moment no hi ha intenció de modificar res. 

El Sr. Josep M. Vallbona comenta que està esperant resposta respecte a un tema 

d’ocupació d’aparcament de minusvàlid. 

 

El Sr. Marc Soler diu que parlarà amb el regidor de la Policia Local. 

El Sr. Josep Ramírez pregunta per la qüestió de la pintada del calamar i per la canalització 

de la platja Cassà. 

 

El Sr. Marc Soler explica que la pintada està aturada a causa que les persones que es van 

oferir a fer-ho de moment no poden. I respecte a la canalització de la platja s’iniciaran les 

obres  a principis d’abril. 

 

 

I sense altres assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 18.45 

hores, agraint l’assistència i participació dels presents. 


