CETS al Montseny
Acords reunió del Grup de Treball
02.11.2016

DATA

02.11.2016

LLOC

Oficina del Parc. Masia Mariona

HORA

10:00h a 12:30h

MOTIU

Reunió grup de treball

DOCUMENT

Acta de la reunió

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA:

Acta GdT 09.03.2016

ORDRE DEL DIA:
 Resultats auditoria de renovació CETS Montseny
 Procés adhesió empreses CETS Fase II
 Estat de desenvolupament actuacions per entitats (per facilitar la revisió s'adjunta pdf “Actuacions
PA CETS MSY per entitats”)
 Criteris àmbit CETS
 Organització FP desembre
 Torn obert de paraules

ACORDS PRESOS:
o

S’acorda penjar a la web de turisme sostenible del Parc els documents de renovació de la CETS i
l’informe d’auditoria de la CETS Montseny

o

En relació els punts febles i les recomanacions resultants de l’informe d’auditoria de manca de
caracterització del mercat en el programa actual de la CETS MSY s’acorda treballar aquesta
qüestió en el proper Grup de Treball

o

S’acorda també que les entitats amb responsabilitats al Programa d’Actuacions facin arribar a la
secretaria CETS Montseny el que s’ha anat treballant durant l’any 2016.

o

S’acorda fer arribar l’estudi de mobilitat als membres del Grup de Treball.

o

En relació el criteris de l’àmbit CETS s’acorda proposar els següents criteris, anàlegs als de les
empreses CETS, i que es sotmetran a votació en el Fòrum Permanent:
1. Establir com a període d’avaluació de permanència els Fòrums que es convoquin entre el
gener del 2017 i el desembre de 2018, inclosos.
2. Exigir una assistència del 50% i excusa del 50%

o

S’acorda convocar el proper Fòrum Permanent el dia 14 de desembre, a Cànoves, amb horari de
18:00 a 20:00 hores. S’acorda que en aquest Fòrum es tractarà els criteris a establir per l’àmbit
CETS i es durà a terme l’adhesió d’empreses a la CETS (Fase II).

ASSISTEIXEN: 12
EXCUSEN: 4

Assistència tècnica: REPTE TERRITORIAL, SL

