ACTA

de la sessió EXTRAORDINÀRIA del CONSELL SECTORIAL DE TURISME I

TERRITORI del dia 17 de SETEMBRE de 2013.

A la Sala de reunions de l’Àrea de Promoció Econòmica, sota la Presidència de la senyora
Montserrat Mindan Cortada, alcaldessa-presidenta,
es reuneix el Ple del CONSELL
SECTORIAL DE TURISME I TERRITORI, en la qual hi assisteixen els senyors que tot seguit
es detallen, per tal de dur a terme la sessió CONSTITUTIVA de conformitat amb la
convocatòria repartida.
PERSONES QUE HI ASSISTEIXEN:
Antoni Font Prat

Associació Santa Margarita Comerç

Lluís García Lacuesta

Agents Socials amb interès en la matèria

Enric Lloret Gatiellas

Agents Socials amb interès en la matèria

Ambrosio Martínez Olivares

CIU

Manel Escobar Yegua

PP

Daniel Abad Riera

GDP-AM

Xavi Abad Riera

Persona d’especial rellevància

Mercè Blanco Ribas

Persona d’especial rellevància

Francisca Guijarro Muñoz

PSC-PM

Mario Font Llach

Estació Nàutica Roses – Cap de Creus

SÓN ABSENTS

HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Lluís Mont Carreras

Associació Fires Temàtiques AFITER

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Miquel Gotanegra Portell

Associació de Comerciants de Roses

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
Narcís Pou, responsable de l’empresa adjudicatària del contracte de dinamització dels
Consells Sectorials (Neópolis), i
Magda Niubó Sellarés, tècnica de participació ciutadana.
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Actua com a secretari per delegació, la tècnica de l’àrea de Promoció Econòmica, senyora
Carme Delclós i Ayats.
S’obre la sessió a les 20,10 hores .

1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE TURISME I TERRITORI
La Sra. Montserrat Mindan agafa la paraula per donar la benvinguda als assistents, fer una
introducció i exposició de motius per la creació del Consell Sectorial de Turisme i Territori i
presenta al sr. Narcís Pou de l’empresa Neópolis, responsable de l’empresa adjudicatària del
contracte de dinamització dels Consells Sectorials, la sra. Magda Niubó, tècnica de Participació
Ciutadana i la sra. Carme Delclós, tècnica de Promoció Econòmica i es dóna per constituït el
Consell Sectorial de Turisme i Territori.
2.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE
TURISME I TERRITORI.
La sra. Montse Mindan explica breument la proposta del Reglament orgànic regulador de
l’organització i funcionament del Consell Sectorial de Turisme i Territori, que forma part del
Reglament de Participació Ciutadana, aprovat per l’Ajuntament en data 01/08/12 i publicat al
BOP de Girona núm. 160 de 20/08/12, i que ja s’havia fet arribar prèviament als membres del
Consell.
La sra. Montse Mindan explica el funcionament normal d’una sessió ordinària (convocatòria,
ordre del dia, informació complementària, etc...) i assenyala als assistents, la conveniència de
fixar, en aquesta sessió constitutiva, els dies i horaris de les 2 sessions ordinàries anuals. Es va
una lectura en veu alta alguns dels articles del Reglament.
S’acorda sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres que les reunions ordinàries
es realitzaran a les 20,15 h. del segon dijous lectiu dels mesos de març i octubre de cada any.
En cas que sigui festiu, la reunió se celebrarà el dimecres d’aquella setmana. No obstant això,
per motius d’agenda dels membres del consell, la sessió ordinària a celebrar el mes d’octubre
d’enguany serà el tercer dimarts dia 15 d’octubre.
Finalment, s’aprova el Reglament orgànic regulador de l’organització i funcionament del
Consell Sectorial de Turisme i Territori, sense necessitat de votació i per unanimitat dels
membres.
3.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS
La sra. Mindan dóna la paraula a la sra. Carme Delclós que explica l’oferta formativa prevista
per l’Ajuntament de Roses de cares a la tardor de 2013: cursos de francès inicials, cursos
d’alfabetització digital, tallers d’emprenedoria i creació d’empreses, curs de gestió i innovació
en el comerç i es reparteix el díptic informatiu entre els assistents.
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Sobre el curs de gestió i innovació en el comerç es reforça la idoneïtat d’aquest curs pels
propietaris i/o responsables de comerços del municipi de Roses per tal d’afavorir millorar la
competitivitat del seu establiment i s’anima als participants a fer-ne difusió i encoratjar a
comerciants que s’hi apuntin.
S’inicia un breu debat sobre diferents aspectes que afecten al comerç: zona blava, la manca de
visibilitat del comerç a Roses, etc. Es conclou que són temes que requereixen una anàlisis i
debat més extens es tindran en compte per a futures reunions del Consell Sectorial.
La sra. Montse Mindan dóna a conèixer el treball d’orientació laboral, formació i d’intermediació
laboral que s’ha dut a terme aquest any amb uns bons resultats d’inserció per part dels
alumnes participants en el curs de cambrers. També s’expliquen altres serveis que s’ofereixen
des de l’àrea de Promoció Econòmica:
- Servei d’Assessorament en creació d’empreses, que enguany s’han atès 19 projectes
emprenedors dels quals 5 ja estan en funcionament
- Servei de Difusió d’Ofertes Laborals per facilitar a les empreses de Roses a trobar
candidats adequats per cobrir les seves vacants.
Finalment, s’estableix el proper dimarts 15 d’octubre d’enguany a les 20,15 h., com a data per a
la propera sessió ordinària del Consell Sectorial de Turisme i Territori.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:00 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta

La secretària per delegació

Montse Mindan i Cortada

Carme Delclós Ayats

3

