
 

 

 

ACTA – RESUM DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL SOBRE EL NOU REGLAMENT 

DEL CONSELL 

 

 

Data: Dijous, 28 de maig de 2020 

Hora: 18:00h 

Lloc: Virtual (Zoom) 

 

Assistència 

  

Persones assistents: 

 

• Enrique Alcántara, Associació d'apartaments turístics de Barcelona (APARTUR) 

• Pere Chías, Gremi de Restauració de Barcelona 

• Isabel Galobardes, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya – Comerç (PIMEC - Comerç) 

• Joan Gaspart, Fundació Barcelona Promoció 

• Alex Goñi, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya - Comerç (PIMEC - Comerç) 

• Ovidi Huertas, Comissió Obrera Nacional de Cataluya (CCOO) 

• Marta Labata, Barcelona Serveis Municipals (BSM) 

• Carme Madrigal, Som Paral·lel 

• Pere Mariné, Federació d'associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB) 

• Manel Romero, Associació de veïns del Coll 

• Martí Sarrate, Associació Catalana d'Agències de Viatges (ACAVE) 

• Helena Serrasolsas, Gerència Districte de Sant Andreu 

• Robert Torregrossa, Associació Catalana de Professionals del Turisme (ACPT) 

• Anna Torres, experta 

• Ana Velasco, Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB) 

• Mª Assumpció Vilà, Sindicatura de Greuges de Barcelona 

• Roser Xalabarder, Cambra de Comerç de Barcelona 

• Anna Xicoy, Barcelona Serveis Municipals (BSM) 

 

Secretaria tècnica: 

• Secretària CTiC, Rosa Bada i Mònica Flores 

• Momentumco, Joan Casals  

 

Desenvolupament de la sessió 

Benvinguda i context 

Rosa Bada agraeix l’assistència i recorda que la sessió de treball s’emmarca en la necessitat que 

existeix per tal que tots els òrgans formals de participació de l’Ajuntament de Barcelona adaptin 

els seus reglaments al Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar l’any 2017. 
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Explica que s’ha treballat internament una proposta de nou reglament on bàsicament s’han 

introduït tres tipologies de modificacions respecte al reglament original: 

• Canvis d’adequació al nou Reglament de Participació Ciutadana, en aquells articles que 

així ho requerien 

• Canvis per adequar el reglament a la realitat del Consell 

• Altres elements que s’ha considerat interessant i que han sorgit arrel del treball efectuat 

al llarg dels darrers anys. 

Recorda que aquesta proposta es va fer arribar a totes les persones junt amb la convocatòria i 

un document resum explicatius dels canvis realitzats. 

 

Comentaris i aportacions dels membres del Grup de Treball 

A continuació s’obre un torn de paraules per tal de compartir dubtes, preguntes o proposar 

modificacions a introduir. Es proposa dur a terme els següents canvis: 

• Article 10: corregir la frase on es comenta que els regidors i les regidores poden delegar 

el seu vot, ja que no disposen de vot.  

• Article 10: corregir la numeració i eliminar un punt que està repetit. 

• Article 12: revisar la composició de la Comissió Permanent per tal que la representació 

dels sindicats sigui més rotativa i cap sindicat estigui tot un mandat sense representació 

a la Comissió Permanent. En aquest sentit, Ovidi Huertas comenta que parlarà amb 

Juanjo Casado, representant d’UGT, per tal d’articular una proposta de modificació 

consensuada entra ambdues organitzacions. 

• Article 15: modificar el redactat per tal que no denoti intencionalitat sinó acció. Més 

concretament es proposa modificar les frases: 

o  “s’intentarà que la presidència i demés de responsables polítics es posicionin” 

per “es demanarà a la presidència i demés de responsables polítics que es 

posicionin”. 

o “es farà tot el possible per tal de poder fer un seguiment” per “es farà seguiment”. 

• Fer una revisió general en clau de gènere, i més específicament, canviar “ciutadans” per 

“ciutadania”. 

S’aprova per unanimitat introduir totes les modificacions proposades. 

Seguidament, Pere Mariné pregunta sobre les implicacions i en què es concreta el fet d’afegir el 

punt 3 de l’article 7 “La composició del Consell es basa en els criteris de pluralitat i diversitat per 

tal de facilitar la més àmplia varietat d’opcions i d’opinions, així com en la igualtat de gènere i la 

participació de persones d’origen divers”. Pregunta si cal incorporar al Consell alguna 

organització que treballi en clau de gènere en l’àmbit del turisme. Manel Romero destaca el fet 

que l’Ajuntament, més enllà d’avançar cap a la paritat de gènere en les composicions dels 

diferents òrgans, intenta incorporar una visió en clau de gènere en tots els debats que genera. 

Rosa Bada especifica que és un articulat que ve donat per la Direcció de Democràcia Activa i 

Descentralització i que cal introduir-lo per tal que el nou Reglament sigui informat positivament 

en les revisions que en faran dues regidories un cop aprovat pel Plenari. Comenta que és un 

articulat que va més enllà del gènere i que fa referència a promocionar i fomentar la diversitat en 

el conjunt de les persones membres i que no cal incorporar noves organitzacions al Consell. 

Roser Xalabarder explica que actualment exerceix de presidenta de l’Observatori Dona Empresa 
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i s’ofereix a ajudar per tal que el Consell integri realment una visió de gènere en els debats que 

en ell s’hi generin. 

Finalment es pregunta sobre el redactat de la disposició addicional cinquena. Joan Casals explica 

que aquesta disposició està present en diferents reglaments actualitzats i que la seva 

incorporació va ser a suggeriment de la Direcció Democràcia Activa i Descentralització. 

Joan Gaspart comenta que el document li sembla molt bé, posa l’èmfasi en que l’article 2 és, al 

seu parer, el més important ja que detalla les funcions del Consell, i reitera la seva opinió que el 

Consell ha de ser un òrgan que ha de treballar per arribar a consensus. En aquest sentit, comenta 

que el dia que s’hagi de votar una decisió, el resultat de la qual no pugui ser assumida per 

qualsevol de les tres parts principals del Consell (veïnat, sector empresarial o sindicats), serà 

l’inici de la fi del Consell. Rosa Bada comenta que el reglament ha de preveure que puguin tenir 

lloc votacions, ja que altres consells voten decisions de forma regular. 

 

Tancament i propers passos 

Rosa explica que s’incorporaran les modificacions proposades i es farà arribar una nova versió 

del document a totes les persones implicades per obtenir-ne el seu vist-i-plau definitiu. Comenta 

que el nou reglament serà presentat a la propera reunió de Plenari per tal d’iniciar els tràmits per 

l’aprovació del nou Reglament. 

Sense més intervencions es dona per conclosa la sessió. 


