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Plantejament governança Parc de la muntanya Montjuïc
En aquest document es presenta una proposta de governança del Parc de Montjuïc a partir dels
òrgans de participació existents, així com d’una proposta de nous espais de treball i participació

ÀMBIT PARTICIPATIU OPERADORS DE LA MUNTANYA I CIUTADANIA
Consell del Parc de Montjuïc (òrgan existent)
L’any 2014 es va crear el Consell de Parc com a òrgan estable i permanent de participació pels
operadors i veïnat de la muntanya de Montjuïc amb vocació de canalitzar i coordinar tant les
actuacions com el funcionament del Parc.
Té un Reglament de funcionament propi en el qual s’indica que “és un òrgan consultiu i de
coordinació en l'àmbit de la gestió del Parc de Montjuïc, de caràcter estable i obert a la
participació de la ciutadania, amb naturalesa jurídica pròpia d’una Comissió de Treball” .
Funcions (segons Reglament propi):
» Emetre informes i propostes sobre les polítiques dels òrgans de l’Ajuntament amb relació a
la gestió integral del Parc de Montjuïc i promocionar iniciatives d’estudi.
» Conèixer els pressupostos municipals corresponents a les polítiques, actuacions i serveis
que es realitzin en el territori del Parc de Montjuïc.
» Establir i seguir els contractes-programa amb els diferents operadors del Parc de Montjuïc.
» Coordinar tots els sistemes d’informació interna entre els operadors.
» Impulsar i estimular la col·laboració de les diferents entitats, institucions, administracions i
associacions que tinguin presència al Parc de Montjuïc.
» Exercir en funcions d’òrgan de consulta i participació en relació a les qüestions de
competència municipal que estiguin dins l’àmbit del Parc de Montjuic.
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Es planteja que, com a mínim, se celebri una reunió anual del Consell per tal de rendir comptes de
l’activitat realitzada al Parc de Montjuïc.
Comissió Permanent del Consell del Parc de Montjuïc (òrgan a crear)
Es proposa crear la Comissió Permanent del Consell com a òrgan col·legiat amb les següents
funcions o facultats:
» Vetllar per l’impuls i el bon funcionament del Consell del Parc de Montjuïc.
» Fer seguiment periòdic del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc en coordinació amb la Taula
de Gestió Estratègica del Parc Montjuïc .
» Coordinar i fer seguiment dels Grups de treball que es puguin constituir.
» Proposar punts a l’ordre del dia de les sessions del Consell del Parc de Montjuïc.
La seva composició hauria de reflectir la diversitat d’agents i d’àmbits sectorials que integren el
Consell del Parc de Montjuïc; i incorporar, una persona representant de cadascun dels futurs
possibles grups de treball que es constitueixin (cultura, escoles, comunicació, etc). L´estructura
bàsica que es planteja inicialment estaria composta per : la gerent, els consellers representats al
consell del Parc (6), un representant de cadascuna les entitats veïnals dels barris limítrofs (màxim
4), 2-3 representants de museus o operadors culturals, 2-3 representants d´instal·lacions
esportives, 2-3 representants d´AMPAS / AFAS o direccions d´escoles, i el tècnic responsable del
Pla d´Actuació del Parc i secretari del consell. En total doncs un màxim de 21 membres.
Es planteja que, com a mínim, se celebri una reunió trimestral de la Comissió.
Grups de treball del Consell del Parc de Montjuïc (espais a crear a proposta de la Permanent)
Es proposa crear grups o comissions de treball amb operadors de la muntanya i entitats veïnals
per desenvolupar o fer seguiment de projectes, iniciatives o activitats de caire sectorial vinculades
al Parc de Montjuïc (ampliables o modulables en funció dels projectes a executar).
Inicialment, atesa la planificació a curt i mig termini del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc, es
proposa constituir els següents Grups de treball:
» Educació (centres educatius de la muntanya, direccions d´escoles i AFA´s o AMPAS)
Proposta de data 1a. reunió : 10-02-20, 17, 30 h
» Cultura (per impulsar la gestió dels equipaments culturals de la muntanya i atendre
problemàtiques comunes). Proposta de data 1a. reunió : 27-02-20, 17, 30 h
Els grups de treball podran establir reunions mensuals (fixant per cada tema un nombre de
reunions concret, amb inici i final) o bé fer monogràfics puntuals vinculats a l´exposició i debat
d´algun projecte concret com pot ser la recuperació dels camins històrics de la muntanya o la nova
web del Parc Montjuïc.
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ÀMBIT TÈCNIC GESTIÓ MUNICIPAL DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC
La Taula Tècnica del Parc Montjuïc estava establerta pel Reglament del Consell del Parc de
Montjuïc, és l´espai on estan representades les gerències i direccions de les àrees municipals
implicades en la gestió de serveis i equipaments de la muntanya. Ara es replanteja reestructurarla a dos nivells :
Taula de Gestió Estratègica del Parc Montjuïc (òrgan a crear)
Estarà presidida per la Tinenta d’Ecologia Urbana i el Regidor del Districte, a nivell polític i per la
Gerència Municipal a nivell tècnic.
Els convocats serien ICUB, IBE, Parcs i Jardins, BSM, Seguretat i Prevenció, Mobilitat i
Infraestructures, Model Urbà, Turisme, IMPD. També en formaran part la gerent del Districte i el
responsable tècnic del Pla d´Actuació del Parc Montjuïc. Tindria les funcions :
» Establir les línies prioritàries del Pla d´Actuació del Parc Montjuïc i els projectes a
desenvolupar al llarg del mandat, validant la proposta inicial proposant esmenes o
modificacions en el calendari d´execucions o aportant noves propostes.
» Dotar els projectes dels recursos corresponents pel seu acompliment.
» Designar els responsables de projectes que seran membres de la Taula Tècnica Operativa.
» Fer l’avaluació de l´execució de l´agenda prioritzada dels projectes previstos al Pla
d´Actuació.
» Reportar els acords establerts a la Comissió Permanent i al Consell del Parc Montjuïc
Les reunions es proposa que tinguin una periodicitat semestral.
Taula Tècnica Operativa del Parc Montjuïc (òrgan a reformular)
La convocarà la gerent del Dte. Es proposen com a membres fixes de la Taula representants
designats de l´ICUB, IBE, Parcs i Jardins, BSM i altres membres de presència esporàdica segons
temàtica (Mobilitat, Turisme , IMPD , Patrimoni, GUB, Comunicació, BCASA, Consorci d´Educació,
etc.). Per part del Dte. també assisteixen les direccions de llicències i obres i serveis a les Persones
i Territoris (tècnics diferents segons temàtiques a tractar).
Les funcions, d’acord amb el Reglament i amb el replantejament de la taula tècnica, serien:
» Fer el seguiment dels projectes previstos al Pla d´Actuació.
» Garantir la coordinació i complementarietat de totes les àrees municipals i serveis
implicats en la gestió de la muntanya de Montjuïc.
» Elevar propostes a la Taula de Gestió Estratègica del Parc.
Les reunions es proposa que tinguin una periodicitat cada dos mesos.
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