
 

 

ACTA – RESUM DE LA REUNIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL 

“SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS” DEL                                                                     

CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT  

 

 

Data: Dimecres, 15 de maig de 2019 

Hora: 18:00h 

Lloc: Sala Juntes 2a planta, Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162) 

 

Assistència 

 

• Silvia Pastor, Associació d'apartaments turístics de Barcelona 

• Manel Romero, AVV El Coll 

• Pere Mariné, AVV Poblenou 

• Manuel Baena, Gremi d’Hotels de Barcelona  

• Ana Velasco, Gremi d’Hotels de Barcelona  

• Carme Madrigal, Som Paral·lel 

Ponent: 

• Orland Blasco, Ajuntament de Barcelona - Democràcia Activa i Descentralització 

 

Secretaria tècnica: 

• Secretària CTiC, Rosa Bada 

• Secretària CTiC, Mònica Flores 

• Momentumco, Joan Casals 

• Momentumco, Maria Moreno 

Persones excusades: 

• Martí Sarrate, Associació Catalana d’Agències de Viatge Especialitzades 

• Robert Torregrossa, Associació Catalana de Professionals del Turisme 

• Reme Gómez, Avv Barri Gòtic 

• Núria Paricio, Unió d’Eixos Comercials turístics. Barcelona Oberta. 

• Ricard Vizcarra, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

• Angel Díaz, Expert 

• Maria Abellanet, Experta 

• Joan Gaspart, Fundació Barcelona Promoció 

• Carina Mejías, Grup Municipal Ciutadans 

• Xavier Mulleras, Grup Municipal Partit Popular de Catalunya 

• Montserrat Ballarín, Grup Municipal Socialistes 



 
Consell Municipal Turisme i Ciutat 

Grup de treball “Seguiment de les recomanacions” 

Acta – Resum de la 2a reunió celebrada el passat 15/05/2019                               2                                    

• Alex Goñi, PIMEC 

• Roser Prenafeta, Taula del Tercer Sector 

• Juanjo Casado, UGT Catalunya 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Benvinguda i context 

Rosa Bada dona la benvinguda i agraeix l’assistència a les persones participants. Comenta que 

un dels reptes que es té des del Consell és estructurar la forma de rebre, de part de l’Ajuntament, 

la informació respecte al desenvolupament d’actuacions relacionades amb les recomanacions 

que s’han elaborat en el si dels grups de treball. Presenta a Orland Blasco, de l’àrea de 

Democràcia Activa i Descentralització de l’Ajuntament de Barcelona, una de les persones de 

referència dels consells sectorials en l’àmbit de la participació. Explica que disposa d’una visió 

de conjunt de les polítiques de participació i té un força experiència i coneixement sobre el 

funcionament dels consells sectorials.  

 

Explicació d’Orland Blasco i intervencions de les persones participants 

Orland Blasco contextualitza els consells sectorials explicant que, si fins ara els òrgans de 

participació eren una deferència de l’Ajuntament cap al món associatiu, amb el nou Reglament, 

s’intenta que aquests siguin força més autònoms. Considera que caldria analitzar tot allò que 

contempla i permet el nou Reglament de Participació, veure exemples de Bones Pràctiques dels 

diferents consells i saber distingir els diferents nivells existents: tècnic i polític. Valora molt 

positivament l’informe final de recomanacions realitzat pel Grup de Mercat de Treball, el qual 

considera que és un bon exemple a seguir, ja que es tracta d’un informe molt detallat i a la vegada 

amb 16 propostes clares i concises. Comenta que és el tipus de document que cal elaborar per 

poder fer un bon retorn i seguiment de les recomanacions, especialment pel que fa al nivell de 

concreció d’aquestes. 

Pere Mariné comenta que a nivell veïnal no els preocupa tant si les recomanacions s’assumeixen 

o no pel govern municipal, sinó sobretot el fet de no saber on van a parar aquestes 

recomanacions i, fins i tot, si hi ha algú que se les ha llegides i les ha analitzades degudament. 

Considera clau conèixer el canal pel qual s’han de presentar i el circuit que aquestes han de 

seguir per acabar tenint una resposta. Orland Blasco recorda que els consell són òrgans de 

participació política i que, per tant, és recomanable que les propostes que es facin siguin més 

aviat polítiques i, sobretot, se n’esperi una resposta política. Considera que el primer pas és 

aconseguir el suport polític i, per tant, insta al Plenari a demanar un posicionament del govern 

respecte a si els semblen bé o no les recomanacions elaborades i, per tant, quines d’elles 

assumeixen políticament. Si s’aconsegueix que alguna de les recomanacions s’assumeixi, llavors 

ja es pot començar a treballar a nivell tècnic. Aconseguir el posicionament del govern pot no ser 

fàcil, de manera que cal ser insistent en la necessitat d’obtenir una resposta detallada respecte 

a les diferents recomanacions o mesures que integren un informe en un termini determinat. 

Comenta que una possible estratègia a seguir és demanar aquest posicionament als grups 

municipals de l’oposició, i en tot cas, destaca que és més eficient que aquest rol el desenvolupi 

algun membre del Consell i no la Secretaria Tècnica, que segurament no tindrà la mateixa força. 

Considera que cal ser molt conscient de quins temes es porten al Consell i apostar, en la mesura 
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del possible, per documents que fomentin la col·laboració, evitant presentar elements en els que 

probablement hi hagi dos bàndols enfrontats. 

Rosa Bada explica que fins el moment, el Consell Municipal de Turisme i Ciutat ha tendit a 

treballar en base a consensos, sense haver hagut de realitzar votacions per a l’aprovació de cap 

document, amb l’objectiu final d’evitar generar grans conflictes. També remarca que no s’ha estat 

massa reglamentarista. Explica que aquest aspecte pot arribar a ser paralitzant pels Consells, 

tot i que accepta que en certs casos pot haver suposat una pèrdua d’eines que podrien haver 

estat utilitzades des del propi Consell per a fer avançar en certs temes. En aquest sentit, planteja 

explorar les possibilitats que ofereix el Reglament de cara al futur.  

Pere Mariné pregunta si el seguiment d’un informe de recomanacions està reglamentat. Orland 

respon que només està estipulat que s’ha de donar una resposta en un termini de 30 dies. Explica 

que des del Consell de Ciutat es va intentar establir un circuit, però només es va assolir un èxit 

relatiu. 

Pere Mariné pregunta si coneix consells que facin recomanacions fora de l’àmbit d’actuació de 

competència municipal. Orland respon afirmativament i posa l’exemple del Consell Municipal de 

Benestar Social. També explica que alguns consells sol·liciten anar a comissions parlamentàries 

i així presentar els seus informes, detallant les respostes rebudes pels diferents grups municipals. 

Rosa Bada comenta que és difícil determinar una causa-efecte directa entre una recomanació 

feta per un grup de treball i una actuació desenvolupada pels equips tècnics municipals, entre 

d’altres coses, perquè sovint les recomanacions tracten sobre temes en els que ja s’hi està 

treballant des de l’Ajuntament amb anterioritat. Pere Mariné comenta que el fet que s’elaborin 

recomanacions consensuades entre diferents agents denota que hi ha una problemàtica i 

considera que  el retorn que cal fer no es limita a detallar què ha fet l’Ajuntament en la qüestió, 

sinó també en posar a disposició dades que permetin veure com evoluciona la problemàtica en 

qüestió. 

Orland Blasco explica que sovint la Permanent és l’instrument que desenvolupa el rol de 

seguiment de la tasca desenvolupada pels grups de treball. Finalment comparteix algunes 

reflexions o recomanacions que es podrien tenir en compte, en base a altres experiències: 

• El rol del Vice-president és molt important en el seguiment de temàtiques concretes. 

Podria esdevenir la persona responsable de persistir en la voluntat d’aconseguir una 

resposta política sobre els documents elaborats. 

• En alguns Consells, s’ha aconseguit que no sempre sigui l’Ajuntament qui proposi l’Ordre 

del Dia de les reunions de la Permanent o del Plenari. Considera que cal modificar la 

tendència natural de que generalment és l’Ajuntament qui presenta temes a les reunions. 

• El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona ha establert un grup d’urgències amb 

l’objectiu de poder emetre dictàmens amb la màxima celeritat quan succeeixen 

esdeveniments que així ho requereixen. 

• Insta a que la Secretaria Tècnica demani respostes per escrit als documents que es 

presenten al Plenari, i en cas de no rebre’n, es pot traslladar una queixa al Consell de 

Ciutat per impulsar un Procés Participatiu. Pere Mariné considera que no té massa sentit 

utilitzar un mecanisme com aquest per suplir una deficiència del propi Consell. 

• Considera un error caure en una dinàmica paternalista i anima a intentar impulsar 

aquelles recomanacions o les parts d’elles que es poden dur a terme sense l’Ajuntament. 
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Finalment explica que està preparant un recull de Bones Pràctiques d’experiències d’altres 

consells i recorda que els reglaments de funcionament dels consells cal actualitzar-los al nou 

reglament. En aquest sentit, considera que podria ser interessant incorporar elements de retorn 

i seguiment al reglament del Consell Municipal de Turisme i Ciutat, en el moment en que aquets 

es revisi. 

Rosa Bada comenta que està previst celebrar una segona sessió de treball amb Orland Blasco, 

per tal que presenti les Bones Pràctiques identificades, i també una sessió amb  el regidor Agustí 

Colom. 

Sense més intervencions es dona per finalitzada la sessió. 


