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ACTA 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT 
 
 
Data: 12 d’abril de 2018 
Hora: 18:00h 
Lloc: Sala Mirador del Convent de Sant Agustí, Barcelona Activa 
 

 
Assistents: 

Presidència delegada:  
Regidor de turisme, comerç i mercats, Agustí Colom   
 
Vicepresidència Tercera:  
UGT, Juanjo Casado 
 
Representants d’entitats: 
AAVV Barri Gòtic, Reme Gómez  
Associació Catalana de Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Anna Barluenga 
 
Representació territorial:  
Associació de Veïns de El Coll, Manel Romero 
 
Persones expertes: 
Maria Abellanet 
Ángel Díaz 
Marien André 
 
Grups municipals: 
Grup Municipal Demòcrata, Marc Rodés 
Grup Municipal PPC, Boris Valls 
Grup Municipal PSC, Francesc Povedano 
Grup Municipal CUP, Regidora Eulàlia Reguant 
 
Tècnics Municipals 
Direcció de Turisme, Joan Torrella 
 
Secretaria tècnica: 
Secretària CTiC, Rosa Bada, Silvia Susana Flores 
Momentumco, Irene Humet 
 
Altres assistents:  
Grup Municipal Demòcrata, Carles Ortega 
 
 
Persones excusades: 

Fundació Barcelona Promoció, Joan Gaspart 
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB, Joan Balañach  
Fundació Barcelona Comerç, Salvador Vendrell 
Fundació Joan Miró, Josep Maria Carreté 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Leo Bejarano 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Ignasi Parody  
Eix Comercial de Sarrià, Jordi del Barrio 
Grup Municipal ERC, Regidor Alfred Bosch 
Grup Municipal Ciutadans, Regidor Koldo Blanco  
Grup Municipal Barcelona en Comú, Regidora Gala Pin 
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Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta de la Comissió Permanent del 16 de novembre de 2017 
 

2. Aprovació de l’Ordre del dia del proper Plenari (26 d’abril) 
• Aprovació Acta Plenari 25 gener 2018 
• Informe de la Presidència 
• Mesura de Govern, Estratègia Territorial 
• Estratègia de Màrqueting Turístic 
• Impost d’estades en establiments turístics (IEET): projectes desenvolupats al 2017 
• Pla de treball del Consell 
• Consorci Turisme de Barcelona 
• Precs i preguntes 

 
3. Precs i preguntes 

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

 
1. Aprovació de l'acta de la Comissió Permanent del 16 de novembre de 2017 

 
Sense cap esmena s’aprova l’acta de l’última Comissió Permanent celebrada el passat del 16 
Novembre 2017.  

 

2. Aprovació de l’Ordre del dia del proper Plenari: 26 d’abril 2018 
 
Agustí Colom presenta els punts que es proposen per a l’Ordre del Dia del proper Plenari previst 
per al dijous 26 d’abril 2018.  
 

• Aprovació Acta Plenari 25 gener 2018 
 
Agustí Colom recorda que el primer punt és l’aprovació de l’acta de l’últim Plenari celebrat el 
passat 25 de gener 2018.  
 

• Informe de la Presidència 
 
Agustí Colom explica que en aquest punt té previst fer un repàs de la conjuntura actual relativa 
a l’activitat turística, a la imatge que la ciutat està transmetent i a propostes de treball futures, 
algunes de les quals es presentaran en el marc dels diferents punts a tractar en el propi Plenari. 
També aprofita per comunicar la creació d’una comissió no permanent per a l’estudi econòmic 
de la ciutat. 
 
Manel Romero exposa que, de cara al proper Plenari, des del sector veïnal es vol afegir un punt 
per a poder fer una valoració i balanç del CTIC dos anys després de la seva constitució. Agustí 
Colom respon que es podria incloure al punt del Pla de treball del CTIC.  
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• Mesura de Govern, Estratègia Territorial 
 
Agustí Colom explica que s’està acabant de treballar aquesta mesura de govern i demana 
disculpes per avançat perquè preveu no poder-la enviar amb l’antelació desitjada, ja que està 
previst treballar-la amb els Grups Municipals just la setmana anterior al Plenari. Rosa Bada 
informa que des de la Secretaria s’enviarà tota la documentació prèvia al voltant del dia 18 abril. 
 
 

• Estratègia de Màrqueting Turístic 
 
Joan Torrella destaca que, per primera vegada, s’elaborarà una estratègia de màrqueting global 
de la destinació. Explica que s’ha publicat una licitació en la que han treballat conjuntament la 
Cambra de Comerç, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, coordinats des de la Direcció de 
Turisme. Actualment, la licitació està oberta per a la recepció de propostes. 
 
 

• Impost d’estades en establiments turístics (IEET): projectes desenvolupats al 2017 
 
Agustí Colom exposa que la voluntat d’aquest punt és compartir el destí de l’IEET i presentar el 
recull de tots els projectes on ha estat destinada la recaptació de l’impost, els epígrafs i 
l’adequació del sistema de comptabilitat. Per últim, informa de la voluntat de crear un logo o 
imatge per poder identificar quins projectes han estat pagats amb la recaptació de l’IEET. Explica 
que es tracta d’una proposta aprovada a petició del PSC, i que es proposarà una metodologia de 
treball per desenvolupar aquesta tasca des del CTiC. 
 
Joan Torrella recorda que durant l’any 2017 hi va haver una modificació en l’IEET, gràcies a la 
qual es va incrementar la part recaptada des dels municipis.  
 
Reme Gómez demana si és possible adjuntar dades anteriors al 2017, i resoldre dubtes i 
preguntes ja plantejades amb anterioritat. Demana poder tenir les dades amb antelació per a 
poder-ho treballar prèviament i proposa que s’identifiquin els projectes amb els imports 
corresponents, la quantitat de l’impost recaptat i el responsable de l’execució del projecte. Joan 
Torrella respon que s’està treballant per poder donar les màximes respostes possibles. 
 
Ángel Díaz demana si seria possible identificar la distribució de l’IEET per districtes o bé per 
tipologies. Agustí Colom respon que actualment la informació que s’obté és global, i no hi ha el 
detall ni per districtes ni per tipologia. Es considera una informació rellevant i s’està treballant per 
a poder aconseguir-la i utilitzar-la com a suport per a la presa de decisions.  
 
Maria Abellanet pregunta si es preveu explicar l’aplicació de la taxa turística d’aquest any 2018. 
Agustí Colom respon que es podrà explicar a nivell general i per grans àmbits. Afegeix que la 
Generalitat de Catalunya, a partir del canvi de normativa del 2017, ha endarrerit els pagaments 
dos trimestres.  
 
  

• Pla de treball del Consell 
 
Rosa Bada explica la voluntat d’actualitzar el pla de treball del CTiC, compartir un punt d’avanç, 
i analitzar quin és el millor plantejament per al seu futur immediat.  
 
Manel Romero recorda que des del sector veïnal es proposa afegir un punt per a poder fer una 
valoració i balanç del CTiC dos anys després de la seva constitució. Rosa Bada proposa dividir 
aquest apartat en dues parts: una primera informativa i una segona presentada des de les entitats 
veïnals, on s’exposi el seu balanç de què s’ha fet aquests dos anys.  
 
Rosa Bada explica l’estat actual dels Grups de Treball (GT) fins al moment. Recorda els 5 eixos 
transversals que es van acordar que calia que fossin presents a tots els GT i que tots els GT han 
de finalitzar amb alguna acció per a la ciutadania, per tal de socialitzar el coneixement adquirit i 
les recomanacions fetes a l’Ajuntament de Barcelona. Comparteix que el següent repte és fer un 
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seguiment dels informes presentats a l’Ajuntament pels GT finalitzats: Ús de l’Espai Públic i 
Allotjament Turístic. Exposa que actualment s’estan desenvolupant els GT de:  

• Fiscalitat i Turisme, s’han dut a terme 6 sessions, i s’està pendent que el GT validi la 
proposta d’informe final, que té com a principal objecte la demanda a l’Ajuntament d’un 
estudi sobre els impactes econòmics del Turisme a la ciutat, tant pel que fa a les 
aportacions, com pel que fa a costos. Aquest informe s’està treballant amb el suport de 
la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat com a experts per aportar coneixement 
tècnic. S’informa que aquest GT queda en suspens mentre no es desenvolupi l’estudi i 
quan aquest es vagi dissenyant, es pretén que el GT pugui tenir un paper actiu en el 
seguiment i acompanyament d’aquest estudi. Per últim, informa que s’ha demanat una 
última sessió des del GT per a saber com i amb quins criteris tècnics es creen les taxes.  

• Mercat Laboral i Turisme s’han realitzat 6 sessions i en els propers dies es procedirà a 
la redacció de l’informe final amb les recomanacions per a l’Ajuntament.  

 
Un cop es donin per finalitzats aquests dos GT, caldria obrir-ne de nous i, segons la priorització 
que es va dur a terme a l’inici del CTIC, aquests serien: “Creació nous pols d’atracció turística” i 
“Cultura, patrimoni i paisatge urbà”. Proposa realitzar un canvi en aquest sentit que consistiria 
en:  

• Obrir un grup de treball sobre el Consorci Turisme de Barcelona, per tal de poder donar 
resposta a l’acord de la Comissió d’Economia i Hisenda del passat febrer sobre l’informe 
que s’està elaborant sobre el consorci. 

• Obrir el grup de treball sobre “Cultura, patrimoni i paisatge urbà”, aprofitant que l’any 
2018 és l’any de la cultura i es poden aprofitar sinèrgies de treball amb l’ICUB i altres 
institucions vinculades.  

 
 
Reme Gómez comenta que prefereix no opinar sobre la proposta i que ja es mostrarà el 
posicionament del sector veïnal en la intervenció prevista al proper Plenari. Agustí Colom 
específica que no es demana que cadascú opini ara, sinó que s’informa de com s’enfocaran els 
punts a tractar en el Plenari, i que és allà on caldrà debatre-ho i aprovar-ho, si s’escau. Reme 
Gómez es mostra desfavorable a crear un Grup de Treball només per a un disseny d’un logo o 
imatge, ja que considera és un tema difícil de trobar unanimitat. Agustí Colom creu oportú 
pensar en la metodologia a desenvolupar per a complir i participar en el procés. 
 
Restarà pendent que la secretaria faci una proposta per a treballar el segell o imatge 
d’identificació dels projectes finançats amb l’Impost Estades en Establiments Turístics.  
 
Ángel Díaz pregunta si l’estratègia comentada anteriorment, “Estratègia territorial”, té a veure 
amb el Grup de treball “Creació de nous pols d’atracció turística”, que segons la proposta 
presentada ha quedat posposat per ser abordat més endavant. Joan Torrella explica que 
l’antecedent dels plans d’estratègia territorial són els plans de districte. L’estratègia es basava en 
com desconcentrar el turisme de certs punts de la ciutat. Comenta que s’ha treballat amb els deu 
districtes per fer una proposta de com concretar aquest pla estratègic de ciutat, en cada un dels 
districtes a nivell “individual”, incloent en elles estratègies de compensació de l’impacte, i tenint 
en compte una dimensió més metropolitana. Agustí Colom respon que hi ha molta relació amb 
el GT “Creació de nous pols d’atracció turística” però que els terminis del GT i del Govern són 
molt diferents, i per això des del Govern es va avançant. Tot i això exposa que el que es treballi 
després al GT no implica que no es pugui incloure en aquesta estratègia, ja que la mesura de 
govern es refereix més a metodologies d’inclusió del territori tenint en compte tots els districtes, 
que no al contingut pròpiament.  
 
Marien André opina que l’estudi que es demana des de l’informe del GT de Fiscalitat és molt 
urgent i recorda que posa a disposició metodologies i certa feina que ja està feta d’alguns estudis 
similars, per si pot ésser aprofitada. Explica que, a nivell acadèmic, té accés a sol·licitar 
microdades per a fer tractaments i estudis, i que també ho posa a disposició en cas que sigui 
necessari. Per últim, creu molt oportuna la iniciativa de passar davant el GT de l’informe del 
Consorci.  
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• Consorci Turisme de Barcelona  
 

Agustí Colom exposa que l’objectiu d’aquest punt és explicar els fets ocorreguts arran de la 
dimissió del Director General així com presentar les perspectives de canvis a nivell de treball 
intern, millora de l’organització, foment de la transparència, etc. Recorda l’anteriorment esmentat 
l’acord de la Comissió d’Economia, on es demana un informe extens al respecte, recollint dades 
de comptes, convenis, etc. per a poder extreure’n conclusions i analitzar-les.  
 
Reme Gómez demana si en aquest punt es presentarà algun informe donant respostes a moltes 
preguntes que van plantejar-se en plenaris anteriors, o si només es debatrà sobre la metodologia 
a seguir per a la seva elaboració. Agustí Colom respon que s’està treballant aquest informe amb 
l’objectiu de disposar de la màxima informació encara que detalla que, d’alguns aspectes, només 
es té informació des de fa dos anys. Per tant la proposta al Plenari és la constitució del GT. Per 
últim, comenta que ja es pot observar certa millora en l’àmbit de la transparència al web del 
Consorci i que hi ha una nova auditora en curs. 
 
Ángel Díaz demana si el que es vol amb aquest possible Grup de treball és revisar la història i 
el funcionament intern del Consorci, o també es vol replantejar el rol d’aquest. Agustí Colom 
explica que per al moment es planteja un anàlisi més intern i de funcionament i no tant de rol del 
Consorci.  
 
 

• Precs i preguntes 
 
Ángel Díaz exposa que des de Barcelona Global es voldria presentar les conclusions d’un 
informe elaborat recentment.  
 
Reme Gómez opina que serà un Plenari molt atapeït. Proposa que es faci un esforç a tots els 
nivells per avançar la màxima informació i sintetitzar a l’hora d’exposar els punts, posant el focus 
a allò més destacable i evitant la lectura de la documentació.  
 
Agustí Colom proposa que hi hagi diferents tipologies de punts, uns de debat amb decisió i 
altres purament informatius. Reme Gómez creu que serà difícil de valorar perquè hi ha punts 
informatius que generen debat sense tenir-ho previst, per tant el que es podria fer és, si el temps 
queda curt, posposar alguns punts per al següent Plenari.  
 
Maria Abellanet demana que si els Plenaris estan pensats per a fer-se en dues hores, cal aplicar 
mètode per a que així sigui, evitant allargar-los ja que no beneficia a ningú.  
 
Marien André proposa de fer els Plenaris més d’hora. Rosa Bada respon que més d’hora hi ha 
membres del CTIC que no poden assistir.  
 
Agustí Colom proposa fer un canvi d’ordre als punts de l’Ordre del dia, quedant així l’Ordre del 
dia: 
 

• Aprovació Acta Plenari 25 gener 2018 
• Informe de la Presidència 
• Mesura de Govern, Estratègia Territorial 
• Pla de treball del Consell 
• Consorci Turisme de Barcelona 
• Estratègia de Màrqueting Turístic 
• Impost d’estades en establiments turístics (IEET): projectes desenvolupats al 2017 
• Precs i preguntes 

 
Agustí Colom informa que totes les informacions que s’envien des del CTIC són, bé a petició de 
les entitats, bé consensuat amb les entitats implicades, o bé perquè és una informació de 
l’Ajuntament i es considera que pot d’interès per a les persones membres del CTIC.  
 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


