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ACTA 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT 
 
 
Data: 4 de juliol de 2018 
Hora: 18:00h 
Lloc: Sala Guinovart, Edifici Novíssim, Planta 2, Plaça Sant Miquel 
 

 
Assistents: 

Presidència delegada:  
Regidor d’empresa i turisme, Agustí Colom   
 
Vicepresidència Segona:  
Fundació Barcelona Promoció, Joan Gaspart 
 
Representants d’entitats: 
AAVV Barri Gòtic, Reme Gómez  
 
Representació territorial:  
Associació de Veïns de El Coll, Manel Romero 
 
Persones expertes: 
Ángel Díaz 
Marien André 
 
Grups municipals: 
Grup Municipal Ciutadans, Alfonso Trastoy 
Grup Municipal Demòcrata, Marc Rodés 
Grup Municipal ERC, Eduard Cuscó 
Grup Municipal PSC, Francesc Povedano 
 
Tècnics Municipals 
Direcció de Turisme, Joan Torrella 
 
Secretaria tècnica: 
Secretària CTiC, Rosa Bada, Silvia Susana Flores 
Momentumco, Joan Casals 
 
 
 
Persones excusades: 

Associació Catalana de Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate  
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Ricard Vizcarra 
Eix Comercial de Sarrià, Jordi del Barrio 
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB, Joan Balañach  
Fundació Barcelona Comerç, Salvador Vendrell 
Fundació Joan Miró, Josep Maria Carreté 
Grup Municipal Barcelona en Comú, Regidora Gala Pin 
Grup Municipal CUP, Regidora Eulàlia Reguant 
Grup Municipal PPC, Regidor Xavier Mulleres  
Maria Abellanet  
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Ignasi Parody  
UGT, Juanjo Casado 
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Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta de la Comissió Permanent del 12 d’abril de 2018 
 

2. Aprovació de l’Ordre del dia del proper Plenari (12 de juliol) 
• Aprovació Acta Plenari 26 abril 2018 
• Impost d’estades en establiments turístics (IEET): projectes desenvolupats al 2017 
• Estratègia de Màrqueting Turístic 
• Seguiment recomanacions Grups de Treball (allotjament turístic i ús de l’espai públic) 
• 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 de Turisme i Ciutat.  
 

 
1. Aprovació de l'acta de la Comissió Permanent del 12 d’abril de 2018 

 
Sense cap esmena s’aprova l’acta de l’última Comissió Permanent celebrada el passat 12 d’abril 
de 2018.  

 

2. Aprovació de l’Ordre del dia del proper Plenari (12 de juliol) 
 
Agustí Colom explica que l’Ordre del Dia previst pel proper Plenari s’ha confeccionat tenint en 
compte la sol·licitud rebuda d’intentar fer les reunions més àgils de cara millorar la conciliació 
personal i familiar. Per aquest motiu presenta una Ordre del Dia més reduït que en els Plenaris 
anteriors. Seguidament procedeix a presentar els diferents punts que integren l’Ordre del Dia, 
recordant que, en el darrer Plenari van quedar dos punts pendents de tractar, ja que es va decidir 
finalitzar abans la reunió i així permetre assistir a les concentracions convocades per a aquell 
mateix dia en resposta a la decisió judicial relativa als fets coneguts com “La Manada” a totes 
aquelles persones membres que així ho desitgessin.  
 
 

• Aprovació Acta Plenari 26 abril 2018 
 

• Impost d’estades en establiments turístics (IEET): projectes desenvolupats al 2017 
 
Agustí Colom proposa que, a part del que hi havia previst presentar en el Plenari anterior, també 
es podria explicar el que ja s’ha aprovat en Comissió de Govern per a l’any 2018. Comenta que 
aquest fet implica ampliar la informació que s’envia als membres del Plenaris de cara a la 
convocatòria.  
 
 
 

• Estratègia de Màrqueting Turístic 
 

Manel Romero  pregunta pel contingut d’aquest darrer punt. 
 
Joan Torrella explica que en aquest àmbit hi ha una licitació en marxa i que la intenció és explicar 
al Plenari els objectius que es persegueixen des de l’Ajuntament, així com el plantejament que 
s’ha fet de tot el projecte des del punt de vista municipal. 
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• Seguiment recomanacions Grups de Treball (allotjament turístic i ús de l’espai 
públic) 

 
Agustí Colom explica que aquest punt intentarà donar resposta a la demanda de retorn de les 
activitats realitzades per l’Ajuntament com a resposta a les recomanacions contingudes en els 
informes elaborats en el marc dels Grups de Treball del Consell sobre “Allotjament turístic” i “Ús 
de l’espai públic”. 
 
Rosa Bada explica que s’ha dut a terme un important exercici per recopilar i sintetitzar informació 
provinent de diferents àrees de l’Ajuntament i pregunta si el format dels document de retorn es 
considera adequat. Comenta que actualment s’han tancat els Grups de Treball engegats a finals 
de l’any 2017 sobre “Mercat laboral” i “Fiscalitat” i proposa aprofitar el proper Plenari per 
presentar sengles informes de recomanacions. 
 
Manel Romero comenta no hi veu cap inconvenient en explicar la tasca realitzada per ambdós 
Grups al llarg dels darrers mesos. 
 

• Precs i preguntes 
 
 
Tornant a l’Ordre del Dia proposat, Rosa Bada explica que, en aquesta ocasió, no s’ha inclòs 
l’apartat destinat a la presentació d’algun projecte, informe o estudi per part d’alguna entitat, ja 
que no s’ha rebut cap proposta al respecte. 
 
Ángel Díaz explica que hi ha molt interès per part de Barcelona Global de fer una presentació al 
Consell de les propostes que es desprenen del Summit celebrat fa uns mesos, però que el dia 
12 de juliol el plenari coincideix amb l’assemblea de l’associació que és on primer s’han de 
presentar, de manera que ja la realitzaran més endavant, quan n’hi hagi l’ocasió. 
 
Suggereix també que es podria incorporar un nou punt en el qual des de l’Ajuntament es 
presentés un balanç de l’activitat turística dels primers sis mesos de l’any. Considera que seria 
especialment interessant no només per l’època de l’any en la que ens trobem, sinó també pel fet 
de tractar-se d’un any especialment complicat per l’activitat turística. 
 
Reme Gómez considera que l’Ordre del Dia presentat ja és prou atapeït com per afegir-hi més 
temes. Comenta que aquest Ordre del Dia pot semblar reduït en comparació amb els de Plenaris 
anteriors, però opina que el problema no és que aquest sigui reduït, sinó que la resta han estat 
excessivament atapeïts. Proposa que a partir d’ara, els Plenaris es preparin per tal que es puguin 
dur a terme en dues hores, ja que considera que més enllà de les dues hores, molta gent 
comença a marxar i la concertació dels assistents que hi romanen no és la mateixa. 
 
Agustí Colom conclou que s’aprova l’Ordre del Dia previst, incorporant. 

• en el punt 2, dades noves respecte el que s’ha aprovat en Comissió de Govern per a 
l’any 2018 

• en el punt 3, la presentació del treball realitzat pels Grups de Treball sobre “Mercat 
laboral” i “Fiscalitat” 

Així mateix, proposa enviar al Plenari del Consell l’informe del balanç d’activitat turística dels 
primers sis mesos de l’any 2018, però sense afegir cap punt a l’Ordre del Dia que impliqui la seva 
presentació i debat. Considera que és positiu compartir i facilitar l’accés de les dades de que 
disposa l’Ajuntament al respecte. 
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3. Precs i preguntes 
 
Rosa Bada pregunta la valoració que se’n fa del mecanisme pel control del temps que es va 
utilitzar en l’anterior Plenari, que consistia en l’existència d’un rellotge virtual a la pantalla, que 
cronometrava cadascuna de les intervencions.  
 
Diferents intervencions opinen que la mesura va ser positiva.  
 
Agustí Colom comenta que es mantindrà, preveient 3 minuts per intervenció i deixant la potestat 
al President per si en calgués allargar alguna. 
 
 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 

 


