
1. Composició dels grups de treball:

• Es preguntarà via mail quines persones / entitats m embres volen formar part del grup 

• Reunió constitució GT Ús espai públic (10/01/2017)

• Reunió constitució GT Allotjament turístic (12/01/2 017)

• Cada GT tindrà un relator/a proposat per la Secretaria tècnica

• Es podran incorporar de manera puntual o permanent :

persones referents del tema ( tècnics municipals, representants d’altres 
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persones referents del tema ( tècnics municipals, representants d’altres 

administracions, persones expertes, etc.)

altres entitats interessades més enllà del marc del CTiC

• Secretaria tècnica: suport i coordinació

2. Punt de partida :
El marc del contingut serà el Pla Estratègic de Turisme.

La Secretaria facilitarà l’ estat de la qüestió sobre el tema: què s'ha fet, informació disponible,  documentació, etc. 

3. Resultats:
• Elevar al Plenari del Consell elements de reflexió per elaborar recomanacions, etc.

• Espai de debat obert per aportar elements de debat públic i donar veu a la ciutadania

• Acció comunicativa
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4. Coordinació:
• Pautes comunes pels relators

• Dades i informació es facilitaran a demanda, amb co ordinació des de la Secretaria Tècnica.

• Edició dels documents i productes

5. Funcions relatoria (amb el suport  i coordinació de la Secretaria tècnica!) :
Fase constitució: facilitar el consens sobre un pla  de treball (calendari, periodicitat reunions, 

repartiment de tasques i responsabilitats, etc.)
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repartiment de tasques i responsabilitats, etc.)

proposar el desenvolupament dels continguts temàtic s

proposar possibles persones/ entitats a convidar

Fase de desenvolupament: seguiment de la feina

supervisió actes

supervisió/ redacció de documents i informes 

vetllar per donar resposta als 5 eixos/ criteris tr ansversals

centralitzar les necessitats informatives i de dades  

informar sobre els aspectes/ necessitats que no que den cobertes per a 

detectar carències en l’eix instrumental d’informac ió i instruments d’anàlisi

funcionar com interlocutor del GT davant la Permane nt
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6. Consideracions:
• Necessitat d’un cert compromís per part de tothom ( seguiment de la dinàmica de treball, assistència a les 

reunions, estabilitat de la persona representant, e tc) en la mesura del possible: representació per en titat

• Malgrat buscar una certa estandardització, cada GT t indrà el seu propi pla de treball, calendari, ritme , 

dissenyat pel propi grup. 

• Ser capaços de treballar entre el rigor i acompliment dels plans i la flexibilitat
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