
ACTA  de la sessió  ORDINÀRIA  del  CONSELL SECTORIAL  DE TURISME I TERRITORI

del dia  12 DE MARÇ  de  2014.

Al Primer Pis de la Casa Jordà (pl/ Catalunya, 8), 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 les persones que tot seguit es detallen per tal
de dur a terme la sessió ORDINÀRIA de conformitat amb la convocatòria repartida.

PERSONES  QUE HI ASSISTEIXEN:

Antoni Font Prat Associació Santa Margarita Comerç

Xavi Abad Riera Persona d’especial rellevància 

Mario Font Llach Estació Nàutica Roses– Cap de Creus

Ambrosio Martínez Olivares CIU

Manel Escobar Yegua PP

Francisca Guijarro Muñoz PSC-PM

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA

Mercè Blanco Ribas Persona d’especial rellevància

Daniel Abad Riera GDP-AM

Lluís García Lacuesta Agents Socials amb interès en la matèria

Lluís Mont Carreras Associació Fires Temàtiques AFITER

Magda Niubó Sellarés Tècnica de participació ciutadana.

SÓN  ABSENTS  SENSE  HAVER  EXCUSAT  LA  SEVA  ASSISTÈNCIA:

Miquel Gotanegra Portell Associació de Comerciants de Roses

Enric Lloret Gatiellas Agents Socials amb interès en la matèria

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN

Actua com a  secretari per delegació, la tècnica de l’àrea de Promoció Econòmica, senyora
Carme Delclós i Ayats.
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S’obre la sessió a les 20,20 hores.

Assisteix el senyor Josep Ma Martinoles, en representació de l’Associació Fires Temàtiques
(AFITER). Se l’informa que no és membre del Consell Sectorial de Turisme i Territori i de que
els membres els va dessignar el ple de l’Ajuntament. Manifesta que ni el titular ni la suplent de
l’Associació Fires Temàtiques (AFITER) podien assistir i que li han demanat d’anar-hi. La sra.
alcaldessa el convida a quedar-se, però l’informa que no té veu ni vot.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

La sra. Montse Mindan dóna la benvinguda als assistents i es procedeix a l’aprovació de les
actes de les sessions anteriors: Ordinària del 15.10.2013 i l’Extraordinària del 12.11.2013. 

2.- PRESENTACIÓ DE L’ENQUESTA DEL FRONT DE MAR. 

La sra. Montse Mindan explica la fitxa tècnica de l’enquesta que s’ha fet als ciutadans de Roses
sobre el front de mar. 

Univers: 16.241 persones de 18 i més anys
Nivell de confiança: 95,5% on K=2 i apliquem el criteri de màxima indeterminació on P i 
Q
són igual al 50%
Error mostral: + - 5%
Mostra: 390 enquestes
Mostreig: per quotes de sexe (homes, dones) i edat (de 18 a 34 anys, de 35 a 64 anys i 
65
anys i més).
Tècnica de recollida de dades: enquesta telefònica.
Base de sondeig: Llistí telefònic de Roses
Durada de l’enquesta: 5 minuts
Tipus d’anàlisi: anàlisi de freqüències i anàlisi bàsic de taules de contingència.

Els resultats de l’enquesta  han estat que un 65,1% de les persones enquestades ha triat el
front de mar per fer l’aparcament subterrani, tal i com es va publicar als mitjans de comunicació
i que la sra. Montse Mindan explica que l’estudi dels resultats de l’enquesta estan penjats a la
web de l’Ajuntament de Roses per a la seva consulta. 

El sr.  Xavi  Abad pregunta si amb aquests resultats, la proposta de Plaça Catalunya queda
finalment descartada. La sra. Montse Mindan explica que en el moment que es va plantejar la
proposta de la plaça Catalunya calia una aportació de 2 milions d’Euros que es tenien però que
ara les condicions han canviat.
Així mateix, la sra. Montse Mindan explica que l’execució de l’aparcament no és immediata sinó
primer s’ha de solucionar el tema del col.lector, que s’ha de canviar.  Tot i  que el tema del
col.lector és una actuació que s’ha de fer independentment de l’aparcament perquè és una
instal.lació de competència municipal. I de l’altra, ara s’han d’iniciar els tràmits per parlar amb
els diferents estaments implicats per dur a terme aquesta actuació (Costes, etc...) per poder
tirar-ho endavant. 
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3.-  INFORMACIÓ  SOBRE  ELS  CURSOS  ORGANTIZATS  PER  L’ÀREA  DE  PROMOCIÓ
ECONÒMICA PER L’ANY 2014.

La  sra.  Montse  Mindan cedeix  la  paraula  a  la  sra.  Carme  Delclós  perquè  expliqui  l’oferta
formativa organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica. La sra. Carme Delclós reparteix entre
els assistents el díptic informatiu que s’ha editat amb l’oferta formativa prevista per l’àrea de
Promoció Econòmica per la primavera del 2014 i que el contingut és el següent:

- Cursos francès inicial:
Objectiu: assolir coneixements mínims per poder desenvolupar tasques d’atenció al públic en francès
en l’àmbit laboral (comerç, restauració, allotjament).

o Nivell A1: 
Grup A:  dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30h. Del 10 de març al 26 de maig
Grup B: Dimarts i dijous de 19 a 21h. De l’11 de març al 27 de maig

o Nivell A2: Dimarts i dijous de 15 a 17h. De l’11 de març al 27 de maig
- Informàtica bàsica

o Alfabetització digital:
Cursos  d’informàtica  adreçats  a  persones  que  no  tenen  coneixements  previs
d’informàtica.

- grup A: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 de març de 2014 de 9.30 a 11.30h
- grup B: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 de març de 2014 de 20.00 a 22.00h;
- grup C: 31 de març, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 d’abril de 2014 de 15 a 17h. 

o Curs d’informàtica de recerca de feina per internet
Dies: 7, 8, 9, 10, 11 d’abril de 2014 de 9.30 a 11.30h

- Curs d’emprenedoria i creació d’empresa: 
Dilluns i dimecres de 16 a 18h. Inici dimecres 26 de març

- Forma’t, la clau de l’èxit del teu negoci.
Mòdul 1: l'Atenció personal, element clau del valor afegit (12h) dies 11, 13 i 14 de març
de 9.30 a 13.30h.
Mòdul 2: El posicionament competitiu dels negocis (12h) dies 18, 20 i 21 de març de 9.30
a 13.30h
Mòdul 3: Aparadorisme i interiorisme (20h) dies 27, 28 de març i 1, 3 i 4 d’abril de 9.30 a
13.30h
Mòdul 4: Creació d'espais web (12h) dies 7, 8 i 10 d’abril de 16 a 20h
Mòdul 5: Gestió ofimàtica on-line i mòbil per al comerç minorista (12h) dies 24, 28 i 29
d’abril de 9.30 a 12.30h de 16 a 20h

- Higiene alimentària
Grup A: Dies 24 i 31 de març de 2014 de 19 a 22h
Grup B: Dies 5 i 12 de maig de 2014 de 19 a 22h.

La  sra.  Carme  Delclós  explica  que  d’aquesta  formació  s’ha  hagut  d’anul.lar   el  mòdul  1:
“L'Atenció  personal,  element  clau  del  valor  afegit”  i  el  “El  posicionament  competitiu  dels
negocis”  i el grup B de Francès A1 per manca d’inscrits. 

Es demana als assistents com a representants de les associacions empresarials quines són les
seves necessitats formatives, si creuen que l’Ajuntament hauria d’oferir una altra formació que
s’ajustés a les necessitats de les empreses....
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La sra Montse Mindan comenta que potser ens trobem en un moment on les persones que
estan a l’atur i que han fet algun curs de formació i segueixen en la mateixa situació s’han
desanimat.

El sr. Xavi Abad comenta que és important vincular la formació amb pràctiques en empresa i
recorda l’experiència positiva de la formació  que es va fer l’any 2012 en comerç, restauració i
emprenedoria que preveien pràctiques en empreses i que tot i reconeix que va costar trobar
empreses perquè els alumnes féssin pràctiques. No obstant, els resultats d’aquesta experiència
van ser positius, doncs alguns d’aquests alumnes, encara avui estan treballant en les empreses
que van entrar fent pràctiques. 
La sra. Francisca Guijarro comenta que és important que la formació estigui vinculada a la
inserció posterior.

La sra. Carme Delclós també presenta el Servei de Suport a l’Ocupació i reparteix el material
gràfic  divulgatiu  del  Servei  on  explica  que  és  un  servei  integral  que  ofereix  orientació
personalitzada,  formació  en oficis  i  pràctiques en empreses.  De la formació en oficis,  està
previst  fer  un  curs  de  150  d’auxiliar  de  cambrer  a  l’Escola  d’hostaleria  de  Figueres,
subvencionat per l’Ajuntament de Roses i també s’inclou transport, doncs la mobilitat és un
problema molt important a l’hora de fer formació a Figueres.
Aquesta formació a part de les 150 hores pràctiques, preveu 50 hores de formació en empresa.
Un  cop  es  posi  en  marxa  aquesta  formació,  des  de  l’Ajuntament  es  contactarà  amb  les
empreses del sector de la restauració perquè acullin alumnes en pràctiques per si finalment els
volen contractar per la temporada. Es demana a les entitats presents en el Consell que tenen
restaurants entre els seus associats que facin difusió d’aquest projecte per tal de facilitar les
pràctiques d’aquests alumnes. Així mateix s’explica que els participants en aquesta formació
se’ls fa una selecció prèvia per valorar que siguin persones que tinguin el perfil per després
inserir-se en l’àmbit de la restauració.

Relacionat amb aquest tema hi ha el tema de que l’Ajuntament de Roses s’homologui com a
centre col.laborador de formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya. Atès que és
un tema complex i que cal una anàlisis per part de l’Ajuntament, la sra. Montse Mindan proposa
als assistents que se’ls convocarà en una sessió extraordinària en els propers mesos per fer un
monogràfic sobre aquesta qüestió. 

4.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS

No hi ha intervencions en el torn obert i no havent-hi  més assumptes a tractar,  la presidenta
aixeca la sessió a les 20.45 hores, de la qual cosa en dono fe.

La  presidenta                                                                       La secretària per delegació

Montse Mindan i Cortada  Carme Delclós Ayats
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