CETS Montseny
Reunió del Grup de Treball
19.06.2019

DATA

19.06.2019

LLOC

Oficina del Parc. Masia Mariona

HORA

10:00h a 13:00h

MOTIU

Reunió Grup de Treball CETS

DOCUMENT

Acta de la reunió

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA:

Pla de treball 2019-2020

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació Pla de Treball 2019 – 2020, accions del Grup de Treball
o

Exemple de proposta desenvolupament acció 3. Especial formació als informadors turístics
i empreses acreditades sobre valors CETS

2. Informacions diverses:
o

XI Charter network Meeting, Grècia

o

Seminario Permanente, Valsaín

o

Xarxa CETSCAT

o

Estat d’algunes actuacions del PA CETS

3. Preparació Fòrum Permanent, juliol 2019

ACORDS PRESOS:
o

S’acorda enviar les cartes als 3 municipis que queden exclosos de l’àmbit CETS atesa la manca de
compliment dels criteris de permanència, lligats a la participació i aprovats pel Fòrum de la CETS.

o

S’acorda que s’enviarà el calendari de reunions amb municipis que es durà a terme a principis de
juliol amb aquells municipis que han estat poc actius o que han demanat reunir-se amb el Parc. Els
membres del Grup de Treball podran sumar-s’hi.

o

S’acorda organitzar una reunió amb municipis -una única convocatòria per tots- durant el mes de
setembre.

o

S’acorda crear el grup de Comunicació de la CETS per iniciar el treball de les accions proposades.

o

S’acorda que en la propera reunió de Grup de Treball es duran els resultats de dades sobre
clientela a les empreses CETS i dels equipaments del Parc per decidir com tractar-les i comunicarles.

o

S’acorda que s’enviarà el calendari de visites de verificació a les empreses que estan seguint el
procés d’obtenció de la CETS per si algú vol sumar-s’hi.

o

S’acorda la celebració del Fòrum al municipi d’Aiguafreda. Es proposa poder modificar la data del
Fòrum pel 17 de juliol atès que el dia 15 de juliol és el termini de definició del cartipàs municipal del
nou mandat.

ASSISTEIXEN: 14
EXCUSEN: 5
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Assistència tècnica: REPTE TERRITORIAL, SL

