ACTA

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

dia 12 DE MARÇ de 2015.
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

Ambrosio Martínez Olivares

CIU

Enric Lloret Gatiellas

Agents Socials amb interès en la matèria

Xavier Martínez Escudero

Associació Fires Temàtiques AFITER

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA

Daniel Abad Riera

GDP-AM

Lluís García Lacuesta

Agents Socials amb interès en la matèria

Mario Font Llach

Estació Nàutica Roses– Cap de Creus

Magda Niubó Sellarés

Tècnica de participació ciutadana.

Miquel Gotanegra Portell

Associació de Comerciants de Roses

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Manel Escobar Yegua

PP

Francisca Guijarro Muñoz

PSC-PM

Mercè Blanco Ribas

Persona d’especial rellevància

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
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 20,25 hores .
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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 8.10.2014.
En relació a la sessió d’Extraordinària del 21.1.2015 es fa constar que a la llista d'assistents hi
figura per duplicat el nom d'en Manel Escobar Yegua, per tant, s'elimina el nom que figura a la
segona pàgina. Així mateix, també s'esmena de l'apartat "són absents sense haver excusat la
seva assistència" el nom d'en Lluís Noguer Brugat, per fer-lo constar a l'apartat "excusen la
seva assistència", ja que ho va fer saber amb antelació.
I sense més, s’aprova l’acta d’aquesta sessió.
2.- COMERCIALITZACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE ROSES: CTRA DE VILAJUÏGA
ROSES.
L’Alcaldessa explica als assistents com està la comercialització de la zona industrial de la Ctra
de Vilajuïga arrel de les notícies que han aparegut al diari. (L’Associació IAEDEN ha declarat
que la zona industrial de la ctra de Vilajuïga és il·legal)
L’Alcaldessa explica que quan hi va haver la 1a reparcel·lació de la zona industrial, l’associació
IAEDEN van recòrrer la reparcel·lació perquè no es preveia un corredor biològic.
Es va iniciar la la modificació del POUM i el tràmit va finalitzar l’any 2010 que incloïa la zona
industrial tal i com està ara i que preveia el corredor biològic.
En relació al recurs presentat per IAEDEN en relació a la 1a reparcel·lació i el corredor biològic,
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dóna la raó a l’IAEDEN però com que el
POUM aprovat per l’Ajuntament ja contempla el corredor biològic, el polígon industrial ja
compleix amb la normativa.
L’IAEDEN van recòrrer la sentència del TSJC al Tribunal Suprem al·legant que ells estaven en
contra del polígon i aquest recurs està pendent de resoldre’s per part del Tribunal Suprem. A
més, l’IAEDEN reclama una indemnització per haver defensat el corredor biològic.
L’Alcaldessa explica que els Serveis Jurídics de l’Ajuntament entenen que impugnar el polígon
s’hauria d’haver fet durant la tramitació del POUM, presentant les corresponents al·legacions
en el seu moment, però que fins que no hi hagi sentència ferma no se sabrà com queda la
situació.
L’Alcaldessa explica que fins aparèixer les informacions a la premsa de l’actuació de l’IAEDEN
declarant que el polígon era il·legal, hi havia 6 empreses de Roses que estaven interesades en
6 parcel·les (3 de Roses que s’havien de traslladar del nucli urbà al polígon) i que ara estan en
espera.
L’Alcaldessa explica que l’Ajuntament de Roses esta disposat a incloure una clàusula de que
en cas de la sentència del Tribunal Suprem sigui desfavorable, l’Ajuntament retornaria els
diners de la compra de les naus als compradors.
3- MONITORITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
L’Alcaldessa presenta als assistents una nova eina que tindrà l’Ajuntament de Roses per
avaluar l’impacte econòmic de diferents esdeveniments que s’organitzin en el municipi.
Aquesta nova eina és un programa informàtic que de manera àgil i fàcil permet analitzar
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diversos indicadors de l’esdeveniment (impacte econòmic directe, indirecte, impacte en
publicity, eficiència pressupostària, dependència aportacions públiques i la rendibilitat
financera de les aportacions públiques).
L’Alcaldessa proposa als membres del Consell Sectorial que diguin quins esdeveniments
creuen que seria interessant analitzar durant el 2015. Els membres del consell Sectorial creuen
que és una eina interessant i consideren que s’haurien de monitoritzar tots els esdeveniments,
però per qüestions pressupostàries l’Alcaldessa demana que només siguin 3 aquest primer
any, de manera que en els propers anys anar incrementant els esdeveniments a monitoritzar.
Es proposen 3 esdeveniments:
- Fira de la Rosa
- Fira del mar
- Mediterranean Master Week de Vela.
3.- TORN OBERT D’INTERVENCIONS
L’Alcaldessa convida als membres del Consell Sectorial a la Jornada de comerç i turisme que
es farà a Roses el dia 23 de març al Teatre Municipal de Roses.
Així mateix es faciliten les dades d’ocupació turística (hotels, campings i apartaments) i les
demandes ateses a l’oficina de turisme de Roses corresponents al periode 2003-14, tal i com
s’havia demanat en el Consell Sectorial de la sessió del 8 d’octubre de 2014.
En relació a les dades d’ocupació turística es fa l’incís que les dades són relatives atès que
l’ocupació es en base a la informació facilitada pels establiments turístics (que no sempre les
faciliten) i tenint en compte els establiments oberts. Així mateix, és important tenir en compte
que l’ocupació està condicionada pels ponts festius del calendari, el temps metereològic, etc.
S’adjunta a l’acta la documentació lliurada.
L’Alcaldessa presenta els resultats del Servei de Suport a l’Ocupació de l’any 2014 – es van
atendre 83 persones i 42 es van inserir- i del curs d’auxiliar de cambrers que es va fer durant el
2014-.
No hi ha intervencions en el torn obert i no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta
dóna les gràcies als membres del Consell Sectorial per haver-ne format i s’acomiada dels
presents atès que el mes de maig 201 finalitza la legislatura.
Aixeca la sessió a les 21.15 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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