ACTA DEL PLE DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ARENYS
DE MAR DEL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2008

Es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila d’Arenys de Mar, el dia 15 de
desembre de 2008, a les 17.00 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 dels Restauradors, Sr. Joan Majó
Representant de la UBICA, Sr. Salvador Riera en representació del Sr. Agustí Costa
Representant del sector Oci, Sr. Josep M. Vallbona

Excusen la seva assistència:
Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla
Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron
Representant del PPC, Sr. Santi Herce
Representant d’Indústria, Sr. Pere Casals
Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña
Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia
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
Tècnica de Promoció Econòmica, Sra. Elena Garcia Aguiló, amb veu, sense vot.

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.

.- Mesures anticrisi. El Sr. Marc Soler comenta que des de la Regidoria de Promoció Local
es vol proposar actuacions per respondre a l’adversitat del moment, diferenciant 3 blocs:
treballadors per compte d’altri, emprenedors i el sectors de comerç, restauració i oci.
L’Anna Amposta, tècnica d’iinserció laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, explica les
actuacions que des del seu àmbit s’estan portant o es portaran a terme, com per exemple:
-

Itineraris personalitzats d’inserció (IPI)

-

Tutories als perfils amb més dificultats d’inserció

-

Club de Feina

-

Prospecció d’empreses

-

Formació

-

Atenció especial a convocatòries de subvencions

L’Elena Garcia, AODL de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, explica les actuacions que des del
seu àmbit s’estan portant o es portaran a terme, com per exemple:
- Programa Auto-ocupació
- Informació sobre tramitació i ajudes (capitalitzar atur...)
- Espai físic: Centre de negocis
- Assessorament / Orientació possibles sectors amb més oportunitats
-

Formació

-

Exempció llicència activitats: a consultar

-

Atenció especial a convocatòries de subvencions

El Sr. Àlex Acero comenta que és important mirar on estan els jaciments d’oportunitats
d’aquest moment

mitjançant prospecció i derivar les persones. Alhora que també s’ha

d’intentar potenciar l’activitat turística i cultural que hi ha actualment a Arenys de Mar per
crear ocupació.

El Sr. Benet Maimí comenta que seria important tirar endavant l’assumpte de Pesca Turisme
per potenciar el turisme a Arenys de Mar.

El Sr. Marc Soler invita els assistents a crear un grup de treball que avanci en matèria de
mesures i estratègies.

I sense altres assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 18.00
hores, agraint l’assistència i participació dels presents.

