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ACTA 
COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL TURISME I CIUTAT 
 

 
Data: 28 d’octubre de 2019 
Hora: 18:30h 
Lloc: Sala Món, Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162) 
 

 
Assistents: 

Presidència delegada:  
Regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé  
 
Vicepresidència Primera: 
FAVB, Pere Mariné 
 
Vicepresidència Segona: 
Fundació Barcelona Promoció, Joan Gaspart 
 
Vicepresidència Tercera:  
UGT, Juanjo Casado 
 
Representants d’entitats i Institucions: 
AAVV Barri Gòtic, Reme Gómez  
AAVV Poble Nou, Nàdia Puig 
Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate 
Fundació Barcelona Comerç, Alfons Barti 
Fundació Joan Miró (MACBA), Josep Mª Carreté 
Taula d’Entitats del Tercer Sector, Roger Civit 
 
Persones expertes: 
Angel Díaz 
 
Grups municipals: 
Grup Municipal BCN Canvi, Marc Pérez 
Grup Municipal ERC, Miquel Puig 
Grup Municipal ERC, Eduard Cuscó 
Grup Municipal JxCat, Marc Rodés 
 
 
Tècnics Municipals 
Direcció de Turisme, Xavier Suñol 
Turisme de Barcelona, Joan Torrella 
 
Secretaria tècnica: 
Secretària CTiC, Rosa Bada 
Tècnica del Consell, Mònica Flores 
Momentumco, Joan Casals 
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Persones excusades: 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Ricard Vizcarra 
Eix comercial de Sant Andreu. 
Gràcia. Associació de Veïns de El Coll, Manel Romero 
Grup Municipal BCN en Comú 
Grup Municipal Ciutadans 
Grup Municipal PPC 
Grup Municipal PSC 
Maria Abellanet 
Marien André 
 
 
 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l'acta de la Comissió Permanent del 25 de març de 2019 

 
2. Línies prioritàries mandat 2019-2023 

 
3. Aprovació de l’ordre del dia pel Plenari del proper 11 novembre 2019 

• Aprovació Acta Plenari 03 desembre 2018 

• Informe Presidència 

• Balanç actuacions Direcció Turisme 2015-2019 

• Presentació resultats Grup Treball Seguiment propostes CTiC 

• Pla de Treball primer semestre 2020 

• Presentació projectes membres CTiC 

• Precs i preguntes 
 

4. Precs i preguntes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
El Regidor Xavier Marcé dona la benvinguda a les persones assistents i inicia la seva intervenció 
comentant que les protestes i manifestacions que estan tenint lloc a Barcelona en contra de la 
sentència del Tribunal Suprem afecta la imatge de la ciutat i considera imprescindible dur a terme 
una reflexió al respecte. Explica que en els darrers dies s’ha posat en marxa un dispositiu 
d’emergència que ha consistit en: 

 Donar un suport directe a les incidències que afecten a persones que visiten la ciutat, 
especialment en clau d’allotjament i transport. 

 Reforçar el call center, ampliant personal i horaris. 

 Elaborar i distribuir entre els principals operadors europeus un document explicatiu de la 
situació actual. 

 Resoldre problemàtiques específiques amb operadors concrets. 

Valora molt positivament la gestió que s’ha dut a terme i mostra la seva satisfacció pel fet que el 
congrés de cardiologia es va poder celebrar amb certa normalitat. Per altra banda, lamenta 
l’anul·lació de l’arribada de cinc creuers que havien de fer escala a Barcelona i la suspensió d’una 
convenció que havia de reunir a 750 persones.  
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Comenta que, més enllà de les afectacions en el sector turístic, li genera gran preocupació el 
descens en el consum intern pel que fa a certs sectors com el teatral, el musical, el museístic o 
el comerç. 

 

1. Aprovació de l'acta de la Comissió Permanent del 25 de març de 2019 

Sense cap esmena s’aprova l’acta de l’última Comissió Permanent celebrada el passat 25 de 
març de 2019. 

 

2. Línies prioritàries mandat 2019-2023 

Xavier Marcé destaca l’elevada importància que per a ell té el Consell Municipal de Turisme i 
Ciutat com a espai de debat i reflexió on mesurar l’impacte i el retorn que genera el turisme a la 
ciutat de Barcelona. Mostra la seva sorpresa pel fet que no existeixi un marc orgànic de relació 
entre el propi Consell i Turisme de Barcelona. 

Explica que des de la Tinença d’Alcaldia i des de la pròpia regidoria no s’aposta pel decreixement 
de l’activitat turística, però sí per a una millor gestió de la mateixa. Considera que la situació 
actual, caracteritzada per una elevadíssima concentració de turistes en un perímetre de 25 km2, 
és una anomalia que cal corregir. Apunta que cal ser capaços d’augmentar aquest perímetre on 
es concentra l’activitat turística, posant en valor nous escenaris i fomentant un turisme més actiu. 
Lamenta que darrerament ha augmentat el percentatge de turistes que venen a la ciutat de 
Barcelona atrets pel sol i manifesta la seva voluntat que disminueixi en els propers anys a través 
d’establir un marc de col·laboració amb nous sectors, com poden ser el cultural, el d’indústries 
creatives, l’esportiu o el científic, entre d’altres. Considera que cal posar aquests sectors a la 
primera línia de dins l’imaginari col·lectiu que es té de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, 
remarca que la ciutat és dels ciutadans i, per tant, que han de ser aquests els que decideixin quin 
relat cal construir i quines icones potenciar. Considera que potser cal canviar la semàntica i 
diversificar la mirada en relació al concepte “turista”, ja que no és el mateix un congressista que 
ve a fer negocis que una família que ve a visitar la ciutat. 

Explica que s’està treballant en una mesura de govern que està prevista presentar al llarg del 
mes de novembre i que té com a objectiu principal la diversificació dels interessos turístics de la 
ciutat. Detalla algunes de les mesures que contempla com per exemple una major capacitat 
d’interlocució i diàleg de Turisme de Barcelona amb nous interlocutors, una pacificació del centre 
de la ciutat en termes d’autobusos o autocars discrecionals o una major intervenció dels districtes 
en la definició dels escenaris turístics de la ciutat, entre d’altres. Explica que es convocarà una 
reunió específica per poder-ne parlar i fer-ne partícip a les persones integrants del Consell, així 
com els grups de l’oposició i altres actors implicats. 

Recorda que en el darrer plenari municipal es va aprovar una proposta d’ERC que plantejava la 
creació d’un recàrrec que permetés ampliar la recaptació fruit de l’Impost d’Estades en 
Establiments Turístics. Destaca que aquesta proposta, que ara cal que sigui aprovada pel 
Parlament, implica dos elements essencials: 

• Que és l’Ajuntament qui ha de negociar les seves taxes turístiques amb els diferents 
operadors de la ciutat, intentant assolir un acord ampli que permeti coresponsabilitzar 
tots aquells agents beneficiaris de les activitats turístiques, avançant així cap a una 
diversificació en la fiscalitat turística. 

• La creació d’un fons econòmic a partir d’aportacions públiques i privades per a la 
posada en marxa de projectes culturals que contribueixin a canviar l’imaginari de la 
ciutat.  

Comparteix el seu desig que existeixi una vinculació orgànica, formal i quotidiana entre el Consell 
i Turisme de Barcelona i, en aquest sentit, anuncia la proposta de crear un Òrgan Assessor de 
Turisme de Barcelona, que a partir del proper mes de gener vindria a substituir la figura dels 
observadors, i que tindria com a finalitat debatre aquells temes de més interès relacionats amb 
l’activitat de consorci. Explica que el Consell municipal de Turisme i Ciutat hi tindrà representació 
en base a un percentatge establerts del nombre de membres fixes que composaran el nou òrgan. 
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Proposa que el Consell impulsi una trobada / congrés internacional que reuneixi una nombre 
important de ciutats i operadors d’àmbit europeu amb l’objectiu d’elaborar una carta de “Drets i 
deures del turista a Europa”.  

Finalment explica que té la voluntat que, amb la finalitat de millorar la comunicació i establir 
sinèrgies alhora que evitar solapaments, a cada reunió del Consell es dediquin uns minuts a 
explicar les tasques desenvolupades pels grups de treball estables de Turisme de Barcelona: 
Convention Bureau, ... 

 

3. Aprovació de l’ordre del dia pel Plenari del proper 11 novembre 2019 

Rosa Bada presenta la proposta d’ordre del dia per al proper Plenari  

• Aprovació Acta Plenari 03 desembre 2018 

 

• Informe Presidència 

Rosa Bada explica que el Regidor Xavier Marcé explicarà les línies prioritàries de mandat. 

  

• Balanç actuacions Direcció Turisme 2015-2019 

Rosa Bada comenta que en aquest punt es pot completar amb informació dels diferents 
programes que impulsa Turisme de Barcelona. Així mateix, demana si alguna de les persones 
presents té especial interès en que es destaqui o s’aprofundeixi en algun tema concret. 

Ángel Díaz pregunta si està previst donar informació sobre el grau de desenvolupament del Pla 
Estratègic de Turisme i sobre els paràmetres de desglossament de l’aplicació de a taxa. Xavier 
Suñol afirma que efectivament està previst. 

Pere Mariné pregunta si està previst dur a terme un balanç també del propi Consell, més enllà 
de les dades quantitatives d’activitat (nº de reunions, ...). Així mateix recorda que no s’ha fet 
retorn respecte a l’informe de recomanacions elaborat pel Grup de Treball sobre “Mercat 
Laboral”. Xavier Marcé mostra el seu acord en que és imprescindible fer un balanç de la tasca 
del propi Consell, però considera important fer-ho un cop s’acabi el seu mandat i abans que tingui 
lloc la seva renovació, és a dir a la primavera de l’any 2020.  

 

• Presentació resultats Grup Treball Seguiment propostes CTiC 

• Pla de Treball primer semestre 2020 

Rosa Bada explica que el Pla de Treball que s’ha anat seguint fins el moment fou el que es va 
elaborar quan es va posar en marxa el Consell i que segurament caldrà revisar-lo un cop s’hagi 
dut a terme la renovació dels seus membres, prevista per la primavera de l’any 2020. Fins llavors 
explica que està previst desenvolupar les següents activitats: 

- Revisar les normes reguladores del Consell. 

- Presentar la diagnosi de l’Estratègia de Màrqueting Turística de la Destinació 
Barcelona. 

- Convocar el Grup de Treball sobre “Fiscalitat” per tal que l’adjudicatari del treball 
expliqui el seu enfoc. 

- Presentar la mesura de govern sobre turisme. 

Pere Mariné valora molt positivament la presentació al Grup de Treball de Fiscalitat de 
l’adjudicatari de dur a terme l’estudi i posa èmfasi en la necessitat que l’estudi tingui en compte 
el context actual. Així mateix, mostra el seu acord en la necessitat de revisar el pla de treball 
inicial i detectar aquells temes que caldrà treballar en el nou mandat, que al seu parer són 
l’aeroport i les icones turístiques, entre d’altres. Rosa Bada considera que la revisió del pla de 
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treball té més sentit fer-la un cop s’hagin renovat els diferents membres. Ángel Díaz mostra el 
seu acord, però proposa repetir la priorització dels diferents temes que van sorgir al seu moment 
per veure com ha evolucionat la importància relativa d’alguns d’ells al llarg d’aquests darrers 
quatre anys. 

 

• Presentació projectes membres CTiC 

Rosa Bada recorda que a cada Plenari es disposa d’un espai fix per tal que les entitats membres 
del Consell que ho considerin pertinent puguin presentar algun dels projectes que han o estan 
impulsant. 

 

• Precs i preguntes 

 

Sense més intervencions, s’aprova l’ordre del dia proposat i Rosa Bada recorda la importància 
de mantenir la dinàmica àgil assolida en els darrers plenaris pel que fa a la brevetat de les 
intervencions. 

 

4. Precs i preguntes 

Miquel Puig agraeix al Regidor que hagi compartit la filosofia d’acció per als propers quatre anys, 
que, resumeix, en no prioritzar un decreixement de l’activitat, però sí una dispersió territorial 
gràcies a la creació de nous imaginaris més enllà dels clàssics nuclis d’atracció. Considera que 
cal ser conscients que es tracta d’un objectiu molt difícil d’assolir i planteja la necessitat de posar 
el focus en l’impacte que té l’activitat turística sobre l’habitatge, ja que és un tema que afecta i 
preocupa molt a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes. Xavier Marcé comparteix el gruix de 
la intervenció i posa l’èmfasi en la necessitat que siguin les persones que habiten la ciutat qui 
siguin les propietàries del discurs i del relat, ja que considera que d’aquesta manera s’arribarà a 
un cert equilibri sense haver de fer polítiques actives ni de creixement ni de decreixement. 
Respecte a l’habitatge, matisa que no és un problemàtica que sorgeix només de l’activitat 
turística i recorda que la ciutat té força normativa pròpia enfocada a solventar aquest tema. 
Explica que està previst que el PEUAT es revisi l’any vinent. Finalment, destaca la tasca 
realitzada per l’Ajuntament explicant que poques ciutats han arribat a establir acords amb les 
plataformes, tal i com ho ha fet Barcelona. Accepta que és un acord millorable, però el destaca 
com a bon punt de partida i pel fet que garanteix l’existència d’un marc de treball.  

Alfons Barti mostra la seva satisfacció pel fet que l’aposta política no sigui la d’impulsar un 
decreixement. Posa el sector del comerç a disposició per ajudar a portar l’activitat turística a tota 
la ciutat de forma creativa i sense asfixiar els nous pols d’atracció. Considera que cal també 
treballar amb els sectors cultural i esportiu. Denuncia que la situació actual del comerç de 
proximitat no és massa positiva i demana una inversió específica en promoció nadalenca per tal 
de contrarestar la manca d’alegria que es percep. Considera que cal reforçar la marca Barcelona 
a través de la promoció nacional i internacional. Xavier Marcé comenta que en la proposta 
política que es presentarà, els districtes tindran un paper molt més rellevant que fins ara i 
considera que cal resoldre dos temes essencials com són el fet que la ciutat expliqui al món el 
que vulguin els seus ciutadans i ciutadanes, i que el comerç de proximitat adquireixi més 
importància, evolucionant cap a una percepció “socialment gourmet”. Matisa que quan ha explicat 
que el govern municipal no està pel decreixement es refereix a que no està previst aplicar 
polítiques clarament restrictives, sinó que esperen que sigui el propi turisme qui s’autoreguli i 
s’acabi atraient a un tipus de turista més aspiracional i menys passiu. 

Reme Gómez considera que les línies polítiques de futur compartides obren un debat que va 
més enllà del propi Consell. Explica que, tal i com han estat plantejades, i a l’espera que s’elabori 
la proposta definitiva, ha entès que es considera el Consell com un mer aparador i que la part 
efectiva dependrà plenament en Turisme de Barcelona. Considera que abans de plantejar-se 
l’organització d’un congrés o trobada internacional cal aprofundir en la definició què s’entén per 
turista i mostra la seva sorpresa pel fet que una proposta d’aquest estil sorgeixi en el marc del 



 

  
Consell Municipal Turisme i Ciutat 

 

 

 
Acta de la Comissió Permanent del Consell Turisme i Ciutat, 28 d’octubre de 2019 6 

Consell i no en el marc de l’Ajuntament. Respecte a l’ampliació de l’àmbit territorial en base a la 
creació de nous imaginaris, alerta que si es fa com fins ara, es reproduiran els efectes negatius 
que afecten a la resta d’icones. Remarca que el problema no és el turisme, sinó el turisme 
massiu. Finalment, demana a les persones membres del Consell no usar més la paraula 
“turismofòbia” i no remarcar diferències entre veïns i gremis o associacions empresarials, sinó 
considerar que tots som veïns, però que defensen interessos diferents. Xavier Marcé considera 
que potser cal explicar-se millor, ja que el que volia transmetre respecte a la importància del 
Consell és justament el contrari del que sembla que s’ha entès, atenent a aquesta darrera 
intervenció. En aquest sentit, considera que el Consell és tan important que no entén com és que 
no arriba a tenir un cert nivell de penetració en les polítiques turístiques que desenvolupen tant 
l’Ajuntament de Barcelona com Turisme de Barcelona. És per aquets motiu, i amb la voluntat de 
no diluir-lo, sinó al contrari, de fer-lo més efectiu, que planteja la vinculació orgànica entre el 
Consell i Turisme de Barcelona. Respecte a la paraula turista, considera que el terme actualment 
engloba una elevada varietat de persones que visiten la ciutat amb interessos diferents, però que 
la part que genera una major incomoditat als ciutadans i ciutadanes és el “turista clàssic”, que 
encara és el que representa un % més important de les visites que rep la ciutat de Barcelona. 
Respecte a la diversificació, comenta que si fins ara s’ha intentat fer, està clar que s’ha fracassat 
i la voluntat, en tot cas, és corregir els errors del passat. Considera que el sector cultural ha de 
ser capaç de connectar amb part de les persones que ens visiten.  

Pere Mariné considera que a nivell de desconcentració no s’han dut a terme polítiques públiques 
concretes, més enllà d’alguns iniciatives com la dels tres turons, que han acabat reproduint les 
conseqüències negatives d’altres indrets icònics de la ciutat. Al seu parer, el problema sorgeix 
quan no es regula ni es gestiona el turisme, i recorda que no es tracta d’un tema nou, sinó que 
altres ciutats com Venècia o Amsterdam ja han experimentat situacions similars. Admet que la 
desconcentració efectiva no és fàcil de dur a terme. Demana que, en el marc del Consell, abans 
d’utilitzar certs adjectius alarmistes per descriure la situació actual, es comparteixin dades, ja que 
recorda que el novembre de l’any 2017 la visió era molt dramàtica i, en canvi, l’any va tancar amb 
unes xifres que mostraven un increment moderat respecte l’any anterior, i que l’any següent el 
nombre de turistes va augmentar en un 6%. Comenta que potser és un bon moment per parlar i 
debatre sobre la capacitat de resiliència del sector. Respecte a la proposta d’encaix entre el 
Consell i Turisme de Barcelona, considera que pot ser interessant si està ben articulada i que, 
per tant, caldrà estar molt amatent a les propostes que arribin des de l’Ajuntament en aquest 
línia. Recorda que l’any 2016 Turisme de Barcelona va presentar, en el marc d’una reunió 
plenària del Consell, uns objectius estratègics dels quals no se n’ha fet, posteriorment, cap 
retiment de comptes, ni d’actuacions desenvolupades ni de resultats obtinguts. Posa l’èmfasi en 
el fet que un dels objectius era la desconcentració. Respecte a la fiscalitat, comenta que no és 
positiu posar el pes del discurs en la fiscalitat, sinó que considera que el més important és la 
regulació. Respecte al problema de l’habitatge recorda que el PEUAT ha permès reduir el nombre 
d’apartaments turístics, però que cal adaptar-lo ja que actualment el principal problema són les 
habitacions que es comercialitzen com a HUTs encoberts. 

Martí Sarrate comenta que el sector de les agències de viatges aposta per la qualitat i no per la 
quantitat. Considera que Barcelona no competeix amb destinacions de sol i platja, sinó que està 
ben posicionada en el mercat de destinacions culturals. En aquest sentit destaca que en el darrer 
FITUR hi havia dos pavellons destinats a la música i al cinema. Descriu un turista com una 
persona que té uns dies d’oci i que vol gaudir visitant un indret diferent al del seu lloc de residència 
i mostra el seu acord en no considerar els congressistes com a turistes, ja que venen a treballar. 
Mostra la seva total col·laboració per a ajudar a desconcentrar l’activitat turística i, en aquest 
sentit, recorda que s’han adaptat a les noves regulacions sobre autocars que s’han establert a la 
ciutat. Respecte a la taxa turística recorda que cal dur a terme un canvi legislatiu, ja que ha 
canviat molt el context respecte al que hi havia quan aquesta es va instaurar. Valora positivament 
la nova proposta de vinculació entre Turisme de Barcelona i el Consell, del qual valora molt 
positivament la tasca duta a terme en clau de compartir informacions contrastades i evitar 
desinformacions.  

Roger Civit comenta que troba a faltar, entre les prioritats de la legislatura, la priorització de 
l’activitat turística amb fort reton social i destaca tres elements que són molt importants per a la 
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya: 
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• Evitar les externalitats que provoca l’activitat turística en diferents àmbits: ús de l’espai 
públic, habitatge, … 

• Garantir una ciutat accessible per a tothom. 

• Aprofitar el turisme, com a sector econòmic, per fomentar polítiques d’ocupació 
adreçades als perfils més vulnerables. 

Joan Gaspart reflexiona sobre si un òrgan com el Consell hauria d’emetre algun posicionament 
respecte als actes que s’estan succeint els darrers dies a la ciutat de Barcelona. Opina que el 
perjudici més important a curt termini ha estat l’aplaçament del partit entre el Futbol Club 
Barcelona i el Reial Madrid, ja que segurament s’han anul·lat viatges i reserves de visitants que 
venien a veure el partit. Considera que l’impacte que genera la situació actual no s’observa de 
forma immediata, sinó que té lloc a mig o llarg termini, per exemple, en decisions que es prenen 
aquests dies sobre la planificació de congressos per als anys vinents. Recorda que a Turisme de 
Barcelona hi conviuen dos principals actors privats (Cambra de Comerç i Fundació Barcelona 
Promoció) i comenta que ambdues entitats veuen bé la creació de l’òrgan assessor proposat. 
Valora com a excel·lent la col·laboració entre Turisme de Barcelona i el Consell en aquests 
darrers anys i recorda que Turisme de Barcelona es dedica principalment a la promoció de la 
ciutat. Proposa diferenciar dos conceptes: visitant (persones que venen a la ciutat a realitzar 
alguna activitat concreta) i turistes (persones que venen a visitar la ciutat i les seves principals 
icones), i considera que el Consell no és el lloc adequat per debatre sobre la taxa turística. 
Finalment insisteix en que, si bé la promoció no es pot aturar perquè la ciutat necessita turisme, 
cal fer esforços per tal de poder lligar la promoció amb la convivència.  

Josep Mª Carreté es pregunta si realment tenim turisme cultural. Considera que fins ara no s’ha 
estat capaç d’atraure’n gaire, però l’identifica com una tipologia de turisme molt interessant per 
a la ciutat, ja que pel seu perfil, pot contribuir a resoldre les problemàtiques actuals en el marc 
de la convivència. Ofereix la seva predisposició a col·laborar tant amb el Consell com amb la 
regidoria i es mostra satisfet per la voluntat de canvi expressada pel regidor. Considera que per 
atraure un turisme diferent, s’ha de ser capaç de generar una oferta diferent. 

Xavier Marcé recorda que fa molts anys que estan diagnosticats els problemes i les virtuts de 
l’activitat turística a la ciutat de Barcelona. Admet ésser conscient que sovint les polítiques 
turístiques no generen el consens desitjable, però destaca la necessitat de ser més eficients i 
posar-se a treballar per tal que d’aquí a 4 anys el turisme gaudeixi d’entre 5 i 6 punts més de 
valoració social, la riquesa que genera estigui millor distribuïda i que els districtes siguin capaços 
de proposar actuacions que els permeti atraure turisme que generi valor als propis barris. Dibuixa 
un escenari de futur desitjable en el qual Barcelona atragui més turistes de qualitat, 
compromesos i que aportin valor a la ciutat i, en canvi, n’atregui menys del que no n’aporten. 
Reitera la seva voluntat per tal de reforçar el Consell establint una interrelació més viva amb 
Turisme de Barcelona i demana ampliar els perímetres de complicitat del conjunt de polítiques 
de ciutat que es desenvolupen en els àmbits de promoció i gestió, ja siguin impulsades per 
l’Ajuntament, Turisme de Barcelona o el propi Consell. Comparteix el seu objectiu principal per 
als propers mesos que és aconseguir que el denominador comú que existeix entre totes les 
persones i entitats membres del Consell sigui l’element que permeti enfortir el propi Consell. 
Finalment proposa celebrar una reunió de balanç de la tasca desenvolupada pel Consell abans 
que es produeixi la renovació dels membres. 

Sense més comentaris es dona per finalitzada la sessió. 

 


