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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL TURISME I  CIUTAT   

 
 

Data: Dimecres, 9 de novembre de 2016 

Hora: 19:00h 

Lloc: Sala Món de la seu central de Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162) 

 
Presidència delegada:  
Regidor d’empresa i turisme, Agustí Colom   
 
Vicepresidència:  
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB, Joan Balañach   
Fundació Barcelona Promoció, Joan Gaspart 
 
Representants d’entitats: 
Fundació Barcelona Comerç, Salvador Vendrell  
Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate 
Fundació Joan Miró, Josep Maria Carreté  
Som Paral·lel, Jordi Camina 
Fem Sant Antoni, Enric Bárcena 
Avv Barri Gòtic, Reme Gómez  
 
Persones expertes: 
Maria Abellanet 
Angel Díaz 
 
Grups municipals: 
Grup Municipal Barcelona en Comú, Regidora Gala Pin 
Grup Municipal CIU, Roger Puigví 
Grup Municipal Ciutadans, Regidor Koldo Blanco  
Grup Municipal ERC, Eduard Cuscó 
Grup Municipal CUP, Regidor Josep Garganté 
 
Secretaria tècnica: 
Secretària CTiC, Rosa Bada 
Momentumco, Joan Casals i Alba Fort  
 
Persones excusades:  
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Vicenç Tarrats  
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Leo Bejarano 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Antoni Codina   
Experta, Marien André 
Tècnic Municipal (Direcció de Turisme), Joan Torrella  
Tècnic Municipal (Consorci Turisme de Barcelona), Jordi W. Carnes 
Grup Municipal PSC, Regidora Montserrat Ballarín  
Grup Municipal PPC, Eduardo Bolaños 
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Ordre del dia 

1. Aprovació acta reunió Permanent (05/10/2016) 

2. Validació proposta Pla de treball 2017-2020 

3. Precs i preguntes 

 
 
El Regidor Agustí Colom  agraeix i dóna la benvinguda a les persones assistents a la Comissió 
Permanent del Consell de Turisme i Ciutat.  
 

1. Aprovació acta reunió Permanent (05/10/2016)  

Sense cap comentari s’aprova l’acta de la reunió anterior. 

 

2. Validació proposta Pla de treball 2017-2020  

Rosa Bada , Secretària del Consell, informa que aquesta Comissió Permanent serà molt 
específica per tancar la proposta del Pla de Treball del Consell que ha estat elaborant un Grup 
de Treball constituït únicament amb aquesta finalitat. Recorda que en la Comissió Permanent 
del passat dia 5 d'octubre es va presentar una punt d’avanç de la feina desenvolupada pel 
Grup de Treball. Comenta que el grup de treball creat per dissenyar el Pla de treball del 
Consell, està format per 18 persones i ha resultat ser molt plural, integrant diferents sensibilitats 
i punts de vista. Aquest grup, que té una feina acotada en el temps, ha realitzat dues sessions 
de treball. 

En la primera sessió, celebrada el 25 de setembre, es van establir 5 criteris transversals (que 
són el marc fonamental en el que el treball del Consell s'ha de poder encaixar), 10 àmbits 
temàtics i un espai instrumental per poder dotar de coneixement la feina del Consell. A la 
Comissió Permanent del passat 5 d'octubre es va validar la proposta presentada i es va 
proposar afegir un onzè tema (“creació de nous pols d’atracció turística”). 

En la segona sessió, celebrada el 18 d’octubre, es van acabar de tancar els continguts, 
concretant les definicions dels àmbits temàtics i dels criteris transversals. També es va decidir 
dur a terme un exercici de priorització entre tots els temes, obert a tots els membres del 
Consell. Així, es va crear una enquesta online que permetia ordenar de l’1 a l’11 els diferents 
temes. L’enquesta, que es va enviar a tots els membres del Consell, va ser resposta per part 
de 29 persones (que representen la meitat del Consell) i els 5 temes prioritzats han sigut:  

• Ús de l’espai públic 
• Allotjament turístic 
• Mobilitat turística 
• Mercat laboral i turisme 
• Normativa i fiscalitat del turisme.  

Rosa Bada  explica que si la priorització es valida per aquesta Comissió Permanent, el resultat 
es portarà al Consell Plenari del proper dia 30 de novembre per a la seva aprovació.  

La proposta de la Secretaria Tècnica és la següent: començar a treballar al primer semestre de 
2017 els dos primers temes i iniciar els dos següents el segon semestre, tot i que no 
necessàriament la durada dels grups ha de ser de 6 mesos. A més, el mes de gener de 2017 el 
Consell també ha de començar a treballar en el seguiment del Pla Estratègic de Turisme, del 
qual s’han convocat dues sessions de treball obertes als membres del Consell els propers dies 
10 i 22 de novembre, respectivament. 

El Regidor Agustí Colom  pregunta si des de la Secretaria Tècnica està pensat dissenyar una 
certa metodologia per afrontar els grups de treball. Rosa Bada  respon que primer es 
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preguntarà qui vol formar part de cada grup i que cadascun d’ells serà independent en la seva 
organització, que vindrà definida pels interessos dels propis membres que conformaran el grup. 
Considera que els diferents temes es poden abordar de maneres diferents. Aprofita per 
destacar la importància dels experts, que poden aportar una visió sobre quines necessitats 
existeixen en cada tema en concret i ajudar a definir quina és l’aportació que pot fer del Consell 
en cadascun d’ells. A més, explica que la intenció és posar en marxa el grup instrumental 
(informació turística i dades), que hauria de donar servei als altres grups.  

Josep Garganté  pregunta si encara hi ha marge per poder ampliar els temes. Rosa Bada  
respon que són els que s'han anat treballant amb el grup de treball. Destaca que es tracta de 
temes amplis en els quals s'hi poden afegir subtemes. Afegeix que, a part de la feina 
emmarcada en aquests temes escollits, el Consell podrà anar treballant i assumint altres 
qüestions que suscitin l’ interès dels membres, actuant amb flexibilitat i adaptant-se a les 
circumstàncies de cada moment. Josep Garganté manifesta la seva estranyesa en veure-hi 
reflectit el Mercat laboral no enfocat des de la vessant dels Drets laborals, i no veure l’impacte 
en el veïnat com a tema. Rosa Bada  recorda que els criteris transversals recullen els impactes 
en tots els àmbits (legalitat / il·legalitat, sostenibilitat i responsabilitat ambiental, sostenibilitat 
socio-cultural, sostenibilitat econòmica i zones crítiques de la ciutat: massificació, capacitat de 
càrrega i conflicte). Recorda que qualsevol qüestió s'ha d’abordar envers aquests criteris, el 
contingut dels quals s'ha treballat en el Grup de Treball. Josep Garganté  diu que li crida 
l’atenció que l’especulació immobiliària, l’expulsió que viuen els veïns/es i els preus de lloguer 
disparats per culpa del turisme no apareguin.  

Agustí Colom  especifica que quan es parli de qualsevol dels 11 temes s’analitzaran els 
elements que defineixen els criteris transversals, cobrint els impactes positius i negatius. Per 
exemple, quan s’abordi l’excursionisme i el turisme de creuers s’analitzarà l’impacte sobre 
l'espai públic, el paisatge, la mobilitat, etc. Josep Garganté considera que el llenguatge hauria 
de ser menys neutral i Rosa Bada  recorda que s'ha definit amb el grup de treball.  

Enric Bárcena  informa que es va treballar en el marc del grup de treball amb representants del 
veïnat molt preocupats en aquests àmbits, així que considera que aquests temes estan 
inclosos ja que sinó, no tindria sentit. Reflexiona sobra la necessitat que això quedi clar, de 
manera que qualsevol persona que ho llegeixi per primera vegada, així ho entengui. En tot cas, 
dóna fe que la intenció del grup és que es treballi en aquest sentit. Agustí Colom  recorda que 
els criteris transversals han de servir per treballar cadascun dels temes i Rosa Bada afegeix 
que la voluntat és poder treballar els temes en forma de matriu per poder fer una lectura doble: 
què diu el Consell sobre cada tema, però també què diu el Consell respecte a cadascun dels 
criteris transversals. 

Rosa Bada pregunta als assistents si estan d'acord en la proposta de treballar primer dos 
temes i després els altres dos. Considera que es podria ampliar els temes a tractar, però creu 
que cal ser realistes sobre les capacitats del Consell. Recorda que els tècnics i Regidors són 
càrrecs nominals però les entitats poden cobrir els grups amb diferents persones, segons la 
seva disposició per treballar. Agustí Colom  afegeix que està contemplat en els estatuts que si 
qualsevol membre del Consell creu que davant de qualsevol tema hi ha una entitat, persona 
experta o institució que també hauria de ser present, la Presidència pot acollir qualsevol 
proposta que permeti enriquir el treball. També recorda la capacitat del Consell de poder 
demanar informes o altres documents, si s ‘escau. 

Enric Bárcena , reprenent el fil d’abans, suggereix que enlloc de “Mercat laboral” el tema es 
podria anomenar “Món laboral”, i Agustí Colom respon que el concepte Mercat laboral forma 
part de la pròpia definició històrica del concepte, també des de l’esquerra. Josep Garganté 
opina que es podria anomenar “Esclavisme laboral”. Joan Gaspart  mostra la seva 
disconformitat en els termes en els que s’ha manifestat la darrera intervenció i apunta que qui 
calla, no necessàriament atorga. Joan Balañach  afegeix que no es tracta d’un debat sobre les 
paraules sinó sobre contingut. Martí Sarrate  conclou dient que si l’actual nom es va decidir pel 
grup de treball i es va aprovar en l’anterior sessió per la permanent, no s’hauria de modificar.  
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Gala Pin  pregunta com està pensat treballar cada tema i Rosa Bada  respon que es va decidir 
que cada grup de treball pugui definir què i com vol treballar, tenint en compte que al final haurà 
d’elaborar propostes que presentarà al Consell i que el rol d’aquest és d’assessorar i donar 
elements de reflexió a l'Ajuntament. Agustí Colom proposa que la Secretaria aporti unes 
pautes, detallant els aspectes concrets que es volen analitzar, que facilitin el treball del grup 
aportant una certa metodologia. A partir d'aquí cada grup que treballi com decideixi, però és 
important per saber des d'on es parteix i on es vol arribar. 

Reme Gómez  demana el calendari previst per valorar la capacitat de les entitats i els esforços 
que s’han de destinar a partir del mes de gener de 2017. Considera que si es vol avançar es 
necessitaria un pre-calendari. Rosa Bada es posa a la seva disposició per elaborar-lo però 
considera que cada grup de treball hauria de definir el seu propi calendari en base a les 
disponibilitats dels propis membres. Reme Gómez  opina que de cara a començar a treballar 
caldria proposar una data ja al desembre per poder decidir on posen els esforços. Es conclou 
que es farà l’aprovació al Consell del 30 de novembre i al desembre es podria convocar una 
prèvia dels 2 primers grups de treball. Agustí Colom demana que es porti una proposta de Pla 
de treball al Consell Plenari amb dates, que s’haurien d’intentar consensuar prèviament. 

Martí Sarrate  opina que en un semestre es podrien abordar tres temes. Gala Pin  proposa que 
al Consell es plantegin els tres o quatre primers temes i fins i tot obre la porta a la possibilitat 
d’abordar el cinquè. Agustí Colom  recorda que paral·lelament també s'està treballant amb el 
Pla Estratègic de Turisme i s’han encarregat una sèrie d’estudis, així que potser millor esperar 
a poder disposar d’ells com a base del treball i evitar iniciar treballs paral·lelament i duplicar 
esforços. En el cas de l’habitatge d’ús turístic ja es disposa d'un treball de base, mentre que els 
altres dos temes (mobilitat i mercat laboral) justament s'hi està treballant. Considera que la 
priorització coincideix bastant amb el material disponible. En tot cas, destaca que el Consell ha 
de ser dinàmic i, a la vista de com avança el treball dels dos primers grups es podria accelerar 
l’abordatge dels altres temes, però sempre tenint en compte que les entitats tenen el seu propi 
ritme. Rosa Bada  afegeix que cal trobar l’equilibri entre avançar i no ofegar-se. Joan Balañach  
recorda que les entitats no són professionals i que li dediquen el temps que poden. Sobre la 
metodologia apunta que estaria bé facilitar la documentació prèviament. Rosa Bada  respon 
que, efectivament, des de la Secretaria Tècnica s’aportarà tota la documentació disponible per 
part de l’Ajuntament. Joan Balañach  remarca la importància que s’enviï amb el temps 
necessari. 

Agustí Colom  conclou dient que es valida la priorització amb els temes plantejats, es decideix 
iniciar els dos primers grups el primer semestre de l’any vinent i convocar al llarg del mes de 
desembre la reunió d'inici de constitució d’ambdós grups. Àngel Díaz  comenta que a partir de 
com funcionin i avancin els dos primers grups, que actuaran de pilots, després ja es veurà com 
organitzar-se de forma eficient. Recorda que el grup instrumental ha d’acompanyar el treball 
dels altres grups.  

 

3. Precs i preguntes  
 

• Enric Bárcena recorda que es va acordar que per tal de poder preparar bé el Consell 
Plenari del 30 de novembre, s’enviaria la documentació amb antelació, per poder fer una 
lectura atenta i preparar preguntes d'interès. Es va acordar també no fer una gran part 
expositiva sinó destinar el temps disponible a possibles preguntes i aclariment de dubtes 
per part dels assistents per fer-ho més interactiu. Rosa Bada  rellegeix el punt 5 de 
l’anterior acta, referent a la preparació i ordre del dia del proper Plenari: 

o Presentació de la memòria del Consorci de Turisme de Barcelona, de la qual 
es va demanar informació prèvia. 

o Presentació Pla de xoc HUT's  
o Estat PET2020 
o Proposta Pla de treball CTiC 2017 - 2020 
o Espai d’exposició d’activitats i actuacions de les entitats membres 
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• Enric Bárcena destaca que es va acordar substituir el punt sobre el Pla de Xoc d'HUT's 
per un únic punt sobre allotjament turístic que incorporaria tres aspectes:  

o el propi Pla de xoc 
o l'estudi d'impacte sobre el lloguer  
o l'impacte/estat de la reglamentació que està fent la Generalitat.  

 
Demana que s’enviï la informació amb antelació i que el dia de la reunió es faci una 
exposició breu per tal de poder donar peu a i preguntes i a un debat amb profunditat. 
 

• Reme Gómez  considera que la constitució dels grups de treball podrà servir per 
normalitzar la relació dels membres del Consell amb les persones expertes. En aquest 
sentit creu que seria bo establir com poden relacionar-se amb ells i posar-s’hi en contacte 
(telèfons, correus electrònics) de cara a fer efectiu el treball amb ells. Agustí Colom respon 
que es parlarà amb els diversos experts per poder facilitar aquest contacte.  

 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


