
 

 

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

“SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS” DEL                                                                     

CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT  

 

 

Data: Dijous, 30 de maig de 2019 

Hora: 18:00h 

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

 

Assistència 

 

• Angel Díaz, Expert 

• Roser Prenafeta, Taula del Tercer Sector 

Ponent: 

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

 

Secretaria tècnica: 

• Secretària CTiC, Rosa Bada 

• Secretària CTiC, Mònica Flores 

• Momentumco, Joan Casals 

Persones excusades: 

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

• Silvia Pastor, Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona 

• Robert Torregrossa, Associació Catalana de Professionals del Turisme 

• Reme Gómez, Avv Barri Gòtic 

• Manel Romero, AVV El Coll 

• Pere Mariné, AVV Poblenou 

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

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

• Maria Abellanet, Experta 

• Joan Gaspart, Fundació Barcelona Promoció 

• Manuel Baena, Gremi d’Hotels de Barcelona  

• Ana Velasco, Gremi d’Hotels de Barcelona  

• Carina Mejías, Grup Municipal Ciutadans 

• Xavier Mulleras, Grup Municipal Partit Popular de Catalunya 

• Montserrat Ballarín, Grup Municipal Socialistes 

• Alex Goñi, PIMEC Turisme 
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• Carme Madrigal, Som Paral·lel 

• Juanjo Casado, UGT Catalunya 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Benvinguda i context 

Rosa Bada dona la benvinguda i agraeix l’assistència a les persones participants, fa un resum 

dels principals temes tractats en la sessió anterior i dona la paraula 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. 

 

Explicació d’Orland Blasco i intervencions de les persones participants 

Orland Blasco fa un repàs de les principals recomanacions que considera cal tenir en compte per 
tal de garantir un retorn i seguiment efectiu de la feina realitzada pels Grups de Treball: 

• Paper actiu dels vicepresidents. 

• Elaboració d’un pla de treball anual. 

• Ús del PAM i el seu sistema d’indicadors per fer seguiment de les polítiques públiques 
sectorials. 

• Tenir clar que cap a on es vol anar ho marquen les persones membres, mentre que la  
secretaria desenvolupa un paper dinamitzador. 

• Conèixer el nou Reglament de Participació Ciutadana. 

• Treball en xarxa amb d’altres consells per plantejar propostes conjuntes. 

• Membres actius a la Permanent i Plenari per exigir als grups polítics les seves obligacions 
de retorn en document raonats. 

• Formació inicial i d’acollida dels membres dels diferents òrgans. 

• Formació / recomanacions als grups polítics per fer pedagogia. 

• Incorporació de ciutadania individual. 

Orland Blasco recorda la importància de no confondre el Consell amb un espai tècnic. Explica 
que els consells municipals són espais de debat polític i, per tant, totes aquelles recomanacions 
que s’hi traslladin han d’evitar excessives concrecions. 

Ángel Díaz pregunta si existeix la possibilitat d’incorporar al Consell ciutadania individual o fins i 

tot empreses individuals, i posa per exemple empreses que gestionen o són propietàries de grans 

icones turístiques de la ciutat, que considera que no hi estan representades. Orland recorda que 

caldrà adaptar el reglament de funcionament del Consell al nou Reglament de Participació i que 

per tant es podria modificar la composició del mateix. Explica que en els consells més 

generalistes (p.e. consum, gent gran, ...) hi ha més presència de ciutadania individual i que 

aquesta tendeix a exigir més respostes respecte a les recomanacions efectuades. Per contra, en 

els consells més sectorials, no és tant habitual disposar de ciutadania individual. Pel que fa a 

empreses individuals, comenta alguns exemples aïllats, com és el cas del Consell de Benestar 

Social, però especifica que en la majoria de casos on hi ha participació d’empreses a títol 

individual, aquests han optat per convertir-se en espais més flexibles, com ara xarxes o fins i tot 

el “Pacte per la mobilitat”.   
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Ángel Díaz pregunta si altres consells fan activitats per fomentar la coneixença i interacció entre 

les persones membres en ambients més distesos. Orland comenta que el Consell de Ciutat 

organitza anualment un sopar i que, amb el temps, s’ha observat una millora de les relacions 

entre les persones membres. Rosa Bada considera que aquest tipus d’espais són molt importants 

pel bon funcionament d’òrgans com el Consell Municipal de Turisme i Ciutat, Explica que sempre 

ha intentat que després dels Plenaris o de certes reunions hi hagués algun petit refrigeri que 

facilités la interacció entre les persones membres, però que no sempre ha obtingut el vist-i-plau 

necessari. 

Rosa Bada explica que de vegades se li ha demanat anar a algun acte en representació del 

Consell. Considera que seria positiu que no sempre desenvolupés aquest rol la secretaria 

tècnica, sinó que també el desenvolupessin altres persones membres, per bé que és conscient 

de la dificultat que aquesta proposta pot suposar, tenint en compte que es tracta d’un òrgan amb 

posicionaments altament polaritzats. Ángel Díaz comenta que el Consell ja va néixer molt 

polaritzat, en part pel fet que els objectius establerts inicialment no eren estrictament simètrics 

per a ambdós col·lectius (sector veïnal i sector empresarial), sinó que hi havia un biaix respecte 

a la visió veïnal. Considera que l’objectiu del Consell hauria de ser més equidistant i proposa que 

sigui “treballar conjuntament per tal que Barcelona, com a ciutat turística, funcioni millor”. 

Orland Blasco presenta un document que ha elaborat amb Bones Pràctiques dels diferents 

Consells (Immigració, Gent Gran, Benestar Social, ...) i detalla cadascuna d’elles amb l’objectiu 

que aquestes experiències puguin ser aprofitable pel Consell Municipal de Turisme i Ciutat. 

Destaca que una de les Bones Pràctiques és justament del propi Consell, i més concretament 

l’informe de recomanacions que va elaborar el Grup de Treball de “Mercat Laboral”. Considera 

que és un magnífic model d’informe de Grup de Treball i explica que l’ha posat d’exemple en 

altres consells. 

Rosa Bada recorda que està previst celebrar una tercera sessió de treball amb el regidor Agustí 

Colom, per tal que expliqui la seva visió, des del punt de vista de la Presidència i de l’equip de 

govern, sobre recorregut que haurien de tenir i/o podrien tenir les recomanacions elaborades per 

Grups de Treball. 

Sense més intervencions es dona per finalitzada la sessió. 


