
1 
 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

 

 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Sessió participativa sobre polítiques turístiques. 

 

DATA I LLOC DE LA TROBADA: 

24 de febrer de 2020 

Barcelona Activa. Sala Emprèn. C/ Llacuna 162-164 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  13 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 54 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

6 7  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

1. (10’) Benvinguda institucional per part de la Cap de Cooperació Institucional: Rosa Bada. 

2. (10’) Per què estem aquí avui? (contextualització):  

a. Explicació del plantejament general del procés participatiu  del PAM i de les 
principals propostes incloses en el marc del PAM (ppt).  

b. Objectiu i la dinàmica de la sessió. 
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3.  (90’) Treball deliberatiu en un únic grup.  

- Distribució dels qüestionaris de valoració. 

4. (5’) Cloenda  
 

 

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL I DE DISTRICTE (PAM/PAD) I 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la 

ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de 

projectes d’inversió als 10 districtes.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. La ciutadania valora i 

delibera sobre les propostes del PAM perquè siguin estudiades pel govern municipal. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes sorgides de la 

sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

METODOLOGIA 

 

El treball ha estat en un sol grup pel nombre de participants assistents a la sessió. Els temes 

treballats, ha demanda de les persones participants han estat: 

• Document de PAM inicial. Aquest treball ha comportat l’anàlisi de la definició de 
l’àmbit, els objectius i les actuacions clau recollides en el document inicial. 

 

La sessió sobre polítiques turístiques amb el Consell de Turisme i Ciutat es va organitzar en dos 

moments: 

1. Un primer moment, en el qual els i les assistents van tenir un debat qüestionant la 

seva legitimació per prendre certes decisions i representar a tot el Consell, ja que 

molts dels seus membres no van poder assistir a la sessió presencial.  

Per la composició del Consell de Turisme (amb sectors i postures molt dispars) i la seva 

dinàmica de funcionament (fer propostes dins els grups de treball, debatre-les i 

aprovar-les en plenari), doncs, van considerar impossible fer noves propostes durant la 

sessió. Així, van decidir centrar-se estrictament en el redactat del PAM inicial -sense fer 

noves propostes-, pel que la majoria d’aportacions i esmenes tenen a veure amb 

modificacions formals del document. 

2. En un segon moment, es va començar a fer propostes de canvi i algunes reflexions que 

trobaven necessàries reflectir-les en el PAM. 

 

 

https://www.decidim.barcelona/
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

A trets generals, les intervencions van anar, sobretot, en la línia d’emfatitzar i reforçar el 

concepte de sostenibilitat i turisme sostenible, emmarcant així totes les actuacions del sector 

turístic a l’Agenda 2030. Per una banda, es va parlar de la necessitat d’ampliar la marca 

Barcelona, és a dir, ampliar l’oferta i ventall turístic al conjunt de la província de Barcelona per 

tal d’aconseguir descongestionar el centre de la ciutat de Barcelona i allargar l’estada dels 

turistes al país. I, per altra banda, de millorar les condicions laborals de les feines relacionades 

amb el turisme i, en general, dels drets socials de les persones involucrades en el sector.   

Per últim, van decidir portar el document a les respectives entitats i fer sessions de treball en 

relació al PAM, aportant algunes idees i propostes que ja tenen treballades i que poden 

encaixar amb el PAM. Així, i continuant amb les dinàmiques del Consell, en el proper plenari es 

podrà decidir quines actuacions es proposen de manera consensuada en nom del Consell. 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

IETT equitatiu 

El recàrrec a l’impost (IETT) previst en el PAM -i ja en la 
normativa de la Generalitat de Catalunya- serà igual per a tots 
els establiments turístics. Si l’objectiu del recàrrec és 
descongestionar i desconcentrar l’activitat turística, doncs, 
caldria que aquest recàrrec fos equitatiu. 

 

Inclusió de sostenibilitat en els 
objectius del PAM 

Es considera que l’actuació “Incorporar l’Agenda 2030 i els 
ODS en la implantació i l’avaluació política turística” s’hauria 
d’incloure com a objectiu de PAM (en l’àmbit de Turisme). 
Així,  l’actuació turística municipal es regirà per l’agenda 2030, 
el que vol dir que totes les actuacions municipals envers el 
turisme hauran de remetre necessàriament al concepte de 
sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. 

 

Incorporar el treball per un mercat 
laboral de qualitat en l’àmbit 
turístic 

Incloure al PAM actuacions en relació a la regulació de drets 
socials (sobretot pel que fa a les condicions laborals dels i les 
treballadores del sector turístic) i a la Responsabilitat Social 
Corporativa. 

 

Modificació redactat PAM I 
Suprimir la frase “No es vol reduir el nombre de turistes que 
ens visiten”.  

 

Modificació redactat PAM II 

Afegir en l’apartat introductori de l’àmbit Turisme la idea de 
Barcelona porta d’entrada al conjunt del territori català/al 
turisme a Catalunya. Ampliant el concepte de ‘marca 
Barcelona’, doncs, queda palesa la voluntat d’expandir i 
descentralitzar el turisme congestionat a Barcelona ciutat. 

 

 

Total de propostes realitzades 5 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

Van haver diverses intervencions que manifestaven la necessitat de concreció d’alguns punts 

(tant objectius com actuacions clau) del PAM. Es va considerar que alguns aspectes eren massa 

amplis i, conseqüentment, abracen múltiples interpretacions. Aleshores, algunes de les 

persones assistents eren reticents a donar suport a un PAM tan genèric, per por a que en la 

fase d’implementació del PAM les mesures que es prenguin siguin totalment contradictòries a 

les seves demandes i interessos. 

També van manifestar el desconcert que els provocava la desactualització del document, 

donat que donat que s’ha presentat ja una Mesura de Govern que avança i aprofundeix en 

determinats aspectes la proposta de document de PAM. 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

En general hi ha la percepció que el debat plantejat en aquesta sessió era necessari. Així 

mateix, les opinions en relació a en quina aquest procés possibilita la seva capacitat d’incidir 

en la temàtica tractada ha divergit de manera similar entre aquelles persones participants que 

consideren que ha estat bastant i les que consideren que ha estat poc. 

Tanmateix la percepció general és que, en global, el funcionament de la sessió ha estat 

positiva. 


