
 
 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONA D’ALTA DIRECCIÓ 
PER EL CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 

Anunci núm. 5/2022 

El Consorci de Turisme de Barcelona ha de contractar un/a Director/a General amb les 

característiques següents: 

Descripció del lloc de treball: 

- Denominació: Director/a General 

- Categoria aplicable: Titulat Superior 

- Nivell retributiu: 130.000€ anuals  

- Horari: Temps complet  

- Dependència orgànica del President del Consorci de Turisme de Barcelona 

- Forma d’ocupació del lloc: Contractació indefinida 

El Consorci de Turisme de Barcelona va ser creat l'any 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona 

Promoció, amb l'objectiu de promocionar el turisme a Barcelona. 

La missió del Consorci Turisme de Barcelona és projectar, dinamitzar i posicionar Barcelona com 

a Destinació Turística Internacional. Turisme de Barcelona actua com agent facilitador per fer 

excel·lir l’activitat al voltant de l’economia del visitant mitjançant la projecció d'una destinació 

aspiracional i transformadora basada en els nostres valors, tot reforçant la seva marca i propiciant 

la dinamització i el retorn, material i immaterial, generat pels visitants.  

PERFIL 

Requisits i mèrits de les persones candidates: 

 Edat: més de 40 anys. 

 Titulat superior. 

 Alt nivell d’anglès i valorable altres idiomes i amb habilitats per les relacions 

internacionals. 

 Coneixement i experiència en el sector públic. 

 Coneixement de la ciutat i dels diferents actors que incideixen en el sector turístic i de la 

marca Barcelona. 

 Experiència contrastada en companyies o entitats de caràcter públic-privat o en entitats 

públiques amb una forta interrelació amb l’àmbit privat, que l’hagi dotat del coneixement 

de les dues cultures. 

 Experiència en gestió de processos de transformació i canvi i amb una personalitat 

enfocada a la gestió del canvi. 

 Capacitat i experiència en tasques directives, organitzatives i de gestió d’equips interns 

i externs. 



 
 

 

 Capacitat per afrontar nous reptes amb alt grau d’adaptació, com la digitalització. 

 Capacitat analítica i resolutiva  i de priorització d’accions amb caràcter resolutiu-  

  Capacitat per relacionar-se en diferents entorns públics i empresarials.  

 Capacitat de negociació i persuasió. 

  Capacitat d’aconseguir els objectius marcats amb habilitat i de defensar els interessos 

de l'entitat en qualsevol entorn i adaptar el seu discurs a cada nivell d'interlocució. 

 Capacitat d'aportar procés, metodologia, planificació de projectes i rigor en la inversió i 

en la consecució d'objectius en temps i cost.  

 Capacitat per generar complicitats i consensos entre els diferents actors per a la 

consecució d’interessos comuns i generals. 

Participació: Les persones interessades hauran de presentar el seu currículum vitae a l’adreça 

de correu electrònic  mail.bcn@syc.es, abans del 15 de novembre de 2022. 

 

Selecció: El procediment de selecció consistirà en l’anàlisis del curriculum vitae (valoració de 

l’experiència prèvia i altra informació sobre la trajectòria professional), i , si escau, en una 

entrevista personal i/o la realització de proves per valorar els coneixements, habilitats i aptituds.  

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la 

formació i de l’experiència laboral esmentades al curriculum vitae. 

 


