ACTA

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

dia 22 D’OCTUBRE de 2015.
Al Primer Pis de la Casa Jordà (plaça Catalunya, 8), sota la Presidència del senyor Carles
Pàramo i Ponsetí, 1er tinent d’alcalde, 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:
Ricardo Moraes Moratorio

Associació Santa Margarita Comerç

Marc Danés Zurdo

CIU

Lluís García Lacuesta

Agents Socials amb interès en la matèria

Olga Simarro Rojas

PSC

Fèlix Llorens i Palou

GDP-AM

Èric Ibañez Martín

ERC

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Miquel Gotanegra Portell

Associació de Comerciants de Roses i Estació Nàutica
Roses– Cap de Creus

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Xavi Abad Riera

Persona d’especial rellevància

Enric Lloret Gatiellas

Agents Socials amb interès en la matèria

Lluís Mont Carreras

Associació Fires Temàtiques AFITER

Mercè Blanco Ribas

Persona d’especial rellevància

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN
L’alcaldessa de Roses, la senyora Montse Mindan i Cortada.
Actua com a secretària 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 20,25 hores .
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR sessió ordinària de 12 de març de
2015
S’aprova l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de març de 2015 per assentiment dels
assistents.
2.- REPÀS DELS ASSUMPTES TRACTATS EN EL MANDAT ANTERIOR.
El sr. Carles Pàramo explica que aquest consell es va crear l’any 2013 juntament amb els
altres Consells sectorials de l’Ajuntament de Roses: Consell Sectorial de la Gent Gran; Consell
Sectorial de Cultura i Festes; Consell Sectorial de l’Esport i fa un repàs dels assumptes
tractats durant aquests 2 anys per aquest Consell:
-

-

-

-

-

-

17 de setembre de 2013
o Constitució del Consell Sectorial de turisme i territori
o Aprovació del reglament de funcionament d’organització del consell sectorial de
turisme i territori.
15 d’octubre de 2013
o Presentació del treball relatiu a locals buits, elaborat per la tècnica (AODL) de
Pla de Barris que té per finalitat dinamitzar el comerç rosinc.
12 de novembre de 2013
o Anàlisi qualitatiu dels locals buits del casc antic, efectuat per l’àrea de promoció
econòmica de l’ajuntament.
o Informe sobre l’inici de l’expedient per a la realització d’una enquesta telefònica
sobre la reforma del front de mar (construcció aparcament).
12 de març de 2014
o Presentació de l’enquesta del front de mar.
o Informació sobre els cursos organitzats per l’àrea de promoció econòmica per
l’any 2014.
8 d’octubre de 2014.
o Projectes del mercat cobert de roses
o Dades de la temporada d’estiu 2014.
o Pla estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt
Empordà
21 de gener de 2015
o Presentació del Pla d’Acció per a l’energia sostenible (PAES)
12 de març de 2015.
o Comercialització de la zona industrial de roses: carretera de Vilajuïga a Roses.
o Monitorització d’esdeveniments

3- OBJECTIUS DE L’ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT.
El sr. Carles Pàramo explica als presents el projecte de formació d’escocells i plantacions
d’arbrat de l’avinguda de Gola de l’Estany i que ja han començat les obres de millora del camí
de ronda.
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D’altra banda, s’informa que el POUM de Roses està anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i que l’Ajuntament de Roses ha presentat recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem.
Així mateix es comunica que el 3 de novembre, l’alcaldessa té una reunió amb el Departament
de Costes de l’Estat per tractar el tema de la depuradora.
En quan a tramitacions administratives, s’explica que hi ha hagut un canvi de procediment en
la tramitació de llicències d’obres menors i llicències d’activitats, doncs d’acord amb la
normativa europea s’ha de fer mitjançant comunicació prèvia. Amb aquest canvi de
procediment és el sol·licitant qui té la responsabilitat sobre allò que ha declarat en la
comunicació prèvia.
4- OBJECTIUS DE L’ÀREA DE TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
El sr. Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica i turisme explica els objectius de l’àrea de
promoció econòmica i turisme:
- En l’àmbit de turisme:
o Promoció del turisme de congressos
o Cercar mètodes de recollida de dades per poder prendre decisions. S’està
treballant en trobar empreses que permetin poder analitzar les dades.
- En l’àmbit de promoció econòmica:
o Ampliar l’estructura de l’àrea amb un/a prospector/a i un/a tècnic/a de comerç.
5- PRECS I PREGUNTES
El sr. Carles Pàramo, com a president del Consell sectorial de turisme i territori demana que
per la propera sessió del Consell que se celebri:
- Adjuntar en la convocatòria, la còpia del Reglament i la relació de membres que formen
part d’aquest Consell a tots els membres del Consell.
- Els membres puguin proposar nous temes a debatre en el Consell en un termini màxim
de 5 dies abans de la celebració del Consell.
- Enviar una carta als membres del Consell per si volen renovar els seus representants,
en el cas d’entitats i/o proposar nous membres, ja siguin persones individuals o
entitats.
No havent-hi més assumptes a tractar, la secretària passa a llegir l’acta de la sessió, la qual
s’ aprova per unanimitat dels assistents.
El president aixeca la sessió a les 21:30 hores, de la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària per delegació

Carles Pàramo i Ponsetí

Carme Delclós Ayats
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