
 

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

DE MAR DEL DIA 8 DE  JUNY DE 2009 

 

Es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila d’Arenys de Mar, el dia 8 de juny de 

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

  

Presideix el Sr. Ramon Vinyes i Vilà,  alcalde i president del CPE  

Vicepresident i regidor de Promoció Local i Mobilitat, Sr. Marc Soler i Colomer 

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 del sector oci, Sr. Josep M. Vallbona 

Representant de Guinguetes i Serveis, Sr. Salvador Hidalgo 

Representant de la UBICA, Sr. Salvador Riera 

Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó 

Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano 

Representant de Càmpings, Sr. David Roca 

 

 

 

Disculpen la seva assistència: 

Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron 

Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla 

Representant d’Indústria, Sr. Pere Casals 

Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña 

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 

 

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’acorda fer una revisió de l’acta anterior i aprovar-la en la pro-

pera reunió del Consell de Promoció Econòmica. 

 
.- Platja del Cavaió: El Sr. Marc Soler comenta que des del col·lectiu de guinguetes han 

manifestat el seu interès a parlar sobre aquest tema i dóna la paraula al Sr. Ramon Vinyes 

perquè mostri els plànols no definitius d’aquest projecte i expliqui en quin punt es troba. 

El Sr. Ramon Vinyes comenta que fa més de vint anys que s’està parlant de fer un passeig 

marítim a la platja del Cavaió fins a Canet de Mar. Per realitzar el projecte del passeig que 

es vol, s’ha de tenir en compte l’aplicació de la Llei de costes que, per exemple, no permet 

aparcament a la platja. També hem de tenir en compte, que en el projecte hi estan implicats 

el Ministerio i la Generalitat de Catalunya, que ha rebut les competències de Costes, transfe-

rides des del Ministerio. Un tema molt important és la dotació de 4,5 milions d’euros per rea-

litzar el projecte d’urbanització del passeig marítim Canet-Arenys sempre que s’executi 

abans de finalitzar el 2011.  

En aquest moment s’està esperant una revisió del projecte per tal que encaixi pressupostà-

riament amb la dotació. Això implica fer un projecte més auster en alguns aspectes de la 

urbanització. Una vegada s’aprovés el projecte, es programaria l’inici de l’execució per a la 

tardor del 2010, amb acabament abans de l’estiu del 2011. L’empresa constructora seria 

GISA.  

 

El Sr. Salvador Hidalgo comenta que s’ha d’intentar preservar una bossa d’aparcament a la 

3a platja. 

 

El Sr. Ramon Vinyes diu que també cal buscar solucions complementàries com bosses 

d’aparcament en punts propers i també algun sistema de transport públic que apropi la gent 

a la platja i que no depenguin exclusivament del transport privat. 

 

.- Aparcament zona alta Riera: El Sr. Marc Soler comenta que s’està abordant aquest tema 

ja que l’objectiu de crear més rotació és compartit per tothom. No obstant això, hi ha dife-

rents fórmules, que són les que s’estan valorant. 

 

El Sr. Ramon Vinyes mostra una proposta no definitiva de com es podria actuar sobre 

aquesta àrea. Diu que no podem perdre de vista que aquesta zona es també una entrada al 

municipi i que per tant cal  buscar una solució que resolgui la problemàtica de l’aparcament 

però també que dignifiqui aquesta entrada. 



 

 

El Sr. Àlex Acero diu que no pensem que la rotació només la demana el comerç i la restau-

ració sinó també molts veïns que no poden aparcar i proposa començar a regular 

l’aparcament mitjançant el sistema de rellotge horari i fer un seguiment si s’assoleix l’objectiu 

de potenciar la rotació de vehicles i minimitzar els abusos. 

 

El Sr. Marc Soler comenta que caldria optar per un model que fos integral per a tota la Riera, 

més que no pas optar per solucions singulars a diferents trams de la Riera, cosa que com-

portaria unes discontinuïtats que farien que els aparcaments derivessin cap al tram ”més 

barat”. 

 

.‐ Comunicacions:  
 
El Sr. Marc Soler comenta: 

- Que s’ha atorgat la bandera blava de qualitat  a la platja del Cavaió, la qual cosa és 

una bona notícia per al municipi. 

 

.- Precs i preguntes: El Sr. Salvador Hidalgo pregunta si els adjudicataris de les guinguetes 

han de posar passeres i demana que hi hagi serveis a les platges quan les guinguetes inici-

en la temporada. 

El Sr. Ramon Vinyes comenta que l’obligació és que cadascú compleixi el seu projecte, i si 

aquest incloïa la instal·lació de passeres fins gairebé el bot de l’aigua, doncs aquest és el 

compromís que cadascú ha assumit. Ara bé, s’està buscant una fórmula per optimitzar 

aquestes passeres, atès que al Cavaió la platja és molt ampla i es busca que els adjudicata-

ris de les guinguetes i l’Ajuntament sumin esforços per tal de disposar d’uns magnífics equi-

paments. 

 

El Sr.Marc Soler comenta que no es pot eludir arbitràriament el compromís que un adjudica-

tari ha adquirit a través de concurs públic. 

 

El Sr. Marc Soler fa referència a les declaracions molt crítiques a Ràdio Arenys per part del 

Sr. Agustí Costa, president d’UBICA, i comenta que si ens creiem això del Consell de Pro-

moció Econòmica, estaria bé que les discrepàncies sobre el seu funcionament es debatin 

internament en primera instància. En relació amb l’horari de les reunions del Consell de 

Promoció Econòmica, objecte de crítica per part del president d’UBICA, el Sr. Marc Soler 



 

recorda que l’horari ha estat fixat per consens dels membres del Consell i que sobre la base 

d’un nou consens, es poden buscar horaris alternatius.  

 

El Sr. Josep Ramirez pregunta si s’ha valorat el cost de la cursa Challenge. 

 

El Sr. Marc Soler comenta que és un esdeveniment comarcal i donarà nom a la comarca a 

nivell internacional. No el podem mirar només en clau local prenent com a única variable el 

cost en hores extres de policia que ens ha suposat. 

 

El Sr. Àlex Acero demana que en la propera reunió es tracti el tema de la promoció de la vila 

a nivell turístic. 

 

El Sr. Marc Soler comenta que s’ha de crear un grup de treball per a l’actualització dels con-

tinguts d’informació turística que hi ha en el moment, i proposa als membres que s’hi vulguin 

adherir que ho facin. 

 

I sense altres assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 19.00 

hores, agraint l’assistència i participació dels presents. 


