
Gestió del Turisme
les eines per l'administració
i les empreses, a debat

Mataró, 8 i 9 d'abril de 2003

Jornades adreçades a responsables i tècnics de les
administracions públiques que treballen en la gestió del
turisme

Certificat:
Es lliurarà un certificat a les persones que assisteixin a
la totalitat de les sesions

Assessorament tècnic:
Amelia Díaz, UB
Benet Maimí, EUM

Preu de les Jornades: 60 euros

Lloc de realització:
Escola Universitària del Maresme
Passeig del Callao, s/n  08301 Mataró

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Escola Universitària del Maresme
Sra. Rosa Lozano
Tel: 93.790.74.44
e-mail: rlozano@eum.es

Podeu fer la inscripció directament per Internet a l’adreça:
www.eum.es
La inscripció no serà efectiva fins haver fet l’ingrés al
compte 2042.0000.79.311004246-9

Organitza:

Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya

e s c o l a
u n i v e r s i t à r i a

d e l  m a r e s m e

Centre adscrit a la:

Centre adscrit a la:

Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya



L'EUM i l’EAP, des de les seves respectives funcions, són
conscients d’aquesta necessitat de consens i es proposen
conjuntament contribuir a la reflexió i a l’anàlisi de la gestió
pública del turisme.

Aquestes jornades són la primera expressió d’aquesta
voluntat.

DIA 8 D'ABRIL

9:30 h. Acreditacions

10:00 h. INAUGURACIÓ DEL SEMINARI a càrrec del
Sr. Xavier Civit, Director General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya

PRIMERA SESSIÓ: LA NOVA LEGISLACIÓ TURÍSTICA
VISTA PELS AGENTS TURÍSTICS

10:30 h. “Novetats normatives en la gestió pública del
Turisme: Abast, competències i consens entre
administracions i el sector”, a càrrec d’Anna Maria Vidal,
professora de Dret al sector turístic de l’Escola Universitària
del Maresme.

Exposició general sobre la legislació estatal en matèria
turística, la Llei catalana de turisme i la legislació sobre
temes relacionats (fiscalitat...). Especial referència al paper
que han d’exercir en aquests temes les administracions
públiques i les administracions privades.

11:30 h. Pausa cafè

12:00 h. Taula rodona: “La visió dels agents turístics”

Intervenen:
- Javier Sobrino, Sots-director de la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya
- Antoni Sastre, Professor de l’Escola de Turisme de la
Universitat Illes Balears
- Santiago García-Nieto, Vice-president de Zontur i
Director d’Hotenco
- Pere Aliguer, Vice-president de l’Associació Catalana
d’Agències de Viatges

Presentador i moderador: Benet Maimí, Professor de
l’EUM i Director-gerent de Turisme Juvenil de Catalunya,
SA

DIA 9 D'ABRIL

SEGONA SESSIÓ: MUNICIPIS TURÍSTICS: EL MARC
DEL FINANÇAMENT I LES COMPETÈNCIES
MUNICIPALS

10:00 h. “El finançament dels municipis turístics amb la
nova Llei de Règim Local”, a càrrec d’Amelia Díaz,
professora titular d’Hisenda Pública de la Universitat de
Barcelona.

Exposició general sobre les peculiaritats dels municipis
turístics, les fonts de finançament i les possibilitats futures.
Especial referència a la Llei de Finançament de les
hisendes locals i a les possibilitats alternatives de
finançament dels municipis turístics.

11:00 h. Pausa cafè

11:30 h. Taula rodona: “L’experiència i la visió des dels
municipis”

Intervenen:
- Domènec Biosca, President de l’Associació d’Experts
empreses turístiques
- Josep Basart, alcalde de Calella
- Xavier Font, Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la
Diputació de Barcelona

Presentador i moderador: Josep M. Guinart, Director
Escola d’Administració Pública i alcalde de l’Escala

13:30 h. Cloenda de les Jornades, a càrrec de Conxita
Campoy, alcaldessa de Malgrat de Mar i Presidenta del
Consorci de Turisme del Maresme

Per la importància econòmica i social de l’activitat turística
al nostre territori, la planificació del seu futur necessita
d’instruments ben definits, eficaços i del consens amb els
agents implicats, administracions públiques, privades i
consumidors turistes.

OBJECTIUS


