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COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA I CONJUNTA D’ECONOMIA I HISENDA I 

D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Sessió de 15 de setembre de 2015 

 

 

 A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 15 de setembre de 2015, s’hi 

reuneixen les Comissions d’Economia i Hisenda i d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota 

la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez i de l’Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell. 

Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, 

Janet Sanz Cid, Sònia Recasens Alsina, Maite Fandos Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, 

Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Francisco Sierra López, Santiago Alonso 

Beltran, Marilén Barceló Verea, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas Martorell, 

Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per 

la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, qui actua per delegació del secretari general de la 

Corporació, Il·lm. Sr. Jordi Cases i Pallarés, i certifica. 

 

 També hi és present l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado. 

 

 Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, 

Mercedes Vidal Lago, Josep Maria Montaner Martorell, Mercè Homs i Molist, Antoni 

Vives i Tomàs, Alfred Bosch i Pascual i Maria José Lecha González. 

 

 S’obre la sessió a les 16.05 h. 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposició / Declaració de Grup de C’s i PSC 

 

Única.-  Les Comissions d’Economia i Hisenda, i d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

acorden:  

 

1. Que el govern municipal lliuri en aquesta Comissió, i en el seu defecte realitzi i lliuri 

abans d’un mes: 

 

- Els informes i estudis que analitzen l’impacte econòmic i en termes d’ocupació en 

relació a l’aplicació de la suspensió de llicències d’allotjaments turístics a curt, 

mig i llarg termini a la ciutat. 

- Els estudis jurídics que analitzen la situació dels possibles drets que tinguin els 

propietaris, empreses i operadors i l’exposició de l’Ajuntament a les possibles 

indemnitzacions per danys i perjudicis com a conseqüència de la mesura. 

- La justificació de per què es va fer extensiva aquesta mesura a les activitats 

d’allotjament turístic en barris on aquestes no comporten cap mena de problema, i 

per contra podrien servir per reactivar l’economia. 

- Un estudi tècnic actualitzat que mostri quina és la distribució per barris dels 

allotjaments turístics diferenciant segons la seva tipologia, que n’analitzi el grau 

de saturació turística (població flotant respecte la població total). 
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2. Que en base a les conclusions d’aquests estudis i informes el govern municipal 

presenti en aquest mateix termini: 

 

- Una proposta d’aixecament parcial de la suspensió vigent en aquells barris i per a 

aquells epígrafs d’activitat que no generin conflicte, amb l’objectiu de no aturar 

innecessàriament l’activitat econòmica a la ciutat i la generació d’ocupació. 

 

 Es presenta el text transaccional següent, que és el que finalment se sotmet a votació: 

 

 Les Comissions d’Economia i Hisenda, i d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorden:  

 

1. Que el govern municipal lliuri en aquesta Comissió, i en el seu defecte realitzi i lliuri 

abans d’un mes: 

 

- Els informes i estudis que analitzen l’impacte econòmic i en termes d’ocupació en 

relació a l’aplicació de la suspensió de llicències d’allotjaments turístics a curt, 

mig i llarg termini a la ciutat. 

- Els estudis jurídics que analitzen la situació dels possibles drets que tinguin els 

propietaris, empreses i operadors i l’exposició de l’Ajuntament a les possibles 

indemnitzacions per danys i perjudicis com a conseqüència de la mesura, així com 

saber si el Govern ha dotat una reserva pressupostària per fer-hi front i en cas que 

així hagi estat, per quin import. 

- La justificació de per què es va fer extensiva aquesta mesura a les activitats 

d’allotjament turístic en barris on aquestes no comporten cap mena de problema, i 

per contra podrien servir per reactivar l’economia. 

- Un estudi tècnic actualitzat que mostri quina és la distribució per barris dels 

allotjaments turístics diferenciant segons la seva tipologia, que n’analitzi el grau 

de saturació turística (població flotant respecte la població total). 

- L’informe jurídic que sustenta la decisió de que la moratòria afecta també a les 

llicencies en tràmit, així com que se’ns faci entrega del llistat de llicències 

afectades en aquesta situació i en quina fase de tramitació es troba cadascuna. 

 

2. Que en base a les conclusions d’aquests estudis i informes el govern municipal 

presenti en aquest mateix termini:  

 

- Una proposta d’aixecament parcial de la suspensió vigent en aquells barris i per a 

aquells epígrafs d’activitat que no hi hagi saturació turística, amb l’objectiu de no 

aturar innecessàriament l’activitat econòmica a la ciutat i la generació d’ocupació. 

 

3. Incrementar les inspeccions per a detectar els habitatges d’ús turístic il·legals. 

 

La Sra. MEJÍAS manifesta que és un honor per a ella presidir una comissió municipal, 

funció que assumeix per primer cop, i es presenta com a presidenta de la Comissió 

d’Economia i Hisenda. 

 

El Sr. MÒDOL exposa que també per a ell és la primera presidència i que, atès que en 

aquesta comissió mixta ell i la Sra. Mejías comparteixen presidència, la Sra. Mejías farà la 

intervenció per part del Grup Municipal de C’s i ell s’encarregarà de les qüestions més 

pràctiques. 
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A continuació, es presenta com a president de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat i explicita que per al debat de l’únic punt de l’ordre del dia els grups proposants 

disposaran de 7 minuts i la resta, de 5. 

 

La Sra. MEJÍAS explica que els grups de l’oposició porten aquesta proposta per demanar 

explicacions al Govern sobre la decisió de decretar una moratòria de llicències hoteleres, 

que el Grup Municipal de C’s considera arbitrària i injusta, i que genera inseguretat 

jurídica, atès que va en contra de l’article 105 de la Llei d’arrendaments urbans. 

D’altra banda, denuncia l’opacitat del Govern, que no ha facilitat cap informe jurídic ni 

tècnic que avali la decisió presa, i ni tan sols n’ha donat les explicacions pertinents: les 

iniciatives, preguntes i consultes presentades al Govern des del juliol no han rebut resposta. 

Afirma que la moratòria perjudica greument els interessos de la ciutat. Segons el gremi 

d’hotelers, les pèrdues d’inversions arribarien a més de 1.400 milions d’euros, i segons la 

Cambra de Comerç de Barcelona, les pèrdues arribarien als 3.000 milions. A més, es 

perdrien llocs de treball (alguns preveuen que més de 6.000) en sectors com la construcció 

i l’hostaleria. 

Indica que 41 dels projectes afectats disposen de certificat urbanístic —igual que el que 

tenia el projecte de la Torre Agbar, que va ser objecte de contradiccions entre els membres 

de l’equip de govern—, i que 8 d’aquests projectes estan situats en el terreny del 22@, al 

districte de Sant Martí, que té un règim especial i és un barri que no pateix pressió turística. 

D’altra banda, hi ha 18 projectes que han interposat demandes, i segurament l’Ajuntament 

—i, per tant, el conjunt dels barcelonins— haurà de fer-se càrrec de les indemnitzacions, 

que poden ser milionàries. 

Per acabar, resumeix les demandes de la proposició: facilitació d’explicacions i dels 

informes tècnics i jurídics que justifiquen la decisió presa i aixecament parcial de la 

moratòria de llicències. 

 

El Sr. COLLBONI comença agraint la diligència del Govern en comparèixer en una 

comissió que ha estat precipitada i que ha provocat modificacions en les agendes dels 

tinents d’alcalde i dels regidors. 

A continuació, expressa el desig que aquesta proposició faci que el Govern doni les 

explicacions pertinents i rectifiqui. 

Manifesta l’opinió del Grup del PSC que el Govern s’ha limitat a buscar el titular fàcil, i 

adverteix que aquests titulars poden ser molt cars tant en termes polítics com en termes 

econòmics, pels perjudicis que la moratòria ha causat a la ciutat i pels que pot causar a 

l’Ajuntament en indemnitzacions. 

Lamenta que es prengués una decisió unilateralment i sense fonaments tècnics, així com el 

caràcter general de la moratòria, que no fa distincions per a les diferents densitats de 

població i d’allotjaments turístics ni per a les diferents modalitats d’allotjament. 

Afirma que el problema d’excessiva densitat d’establiments turístics a la ciutat es localitza 

en determinats barris, de manera que és injust penalitzar tothom. Observa que no només es 

perjudica els grans inversors, sinó també una gran quantitat de petits inversors que han fet 

un esforç econòmic i que no tenen prou capacitat per suportar dos anys de moratòria. 

En darrer lloc, insisteix que, tot i coincidir amb el Govern que en alguns barris de la ciutat 

hi ha densitat excessiva d’establiments turístics i que durant un mandat no s’ha fet el debat 

que calia sobre el model turístic, la decisió presa afecta negativament el conjunt de la 

ciutat, genera inseguretat jurídica i envia un missatge negatiu a l’exterior. 
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La Sra. RECASENS denuncia la inacció del Govern, a més de la seva manca de lideratge, 

així com que els seus anuncis i les seves fotografies no esdevinguin accions. 

Esmenta mesures anunciades a l’inici del mandat que no s’han materialitzat, com ara les 

multes a Airbnb pels habitatges il·legals, la presentació del Consell de Turisme i Ciutat, la 

transformació dels habitatges turístics il·legals en habitatges socials o la utilització de 

l’impost turístic per implementar mesures de redistribució de la riquesa. 

Afegeix que el Govern va prometre un debat amb el Consell de Turisme i Ciutat, amb el 

nou Pla estratègic de turisme, sobre la capacitat de càrrega turística, la quantificació de 

costos, l’accés a l’habitatge, l’ocupació de l’espai públic, la mobilitat i el comerç de 

proximitat, entre altres qüestions, però que només es té constància d’una reunió amb el 

gremi d’hotels, no pas de cap altra ni amb veïns ni amb membres de l’oposició, de manera 

que no han tingut lloc la participació i el debat que tant es proclamen. 

Recorda que el 6 de juliol el Grup Municipal de CiU va presentar 15 preguntes sobre la 

moratòria, que anomenen «alcaldada», i lamenta que la Sra. Colau no comparegui per 

donar explicacions sobre una mesura que està provocant greus conseqüències per a la 

ciutat. 

Exposa que els grups proposants han acceptat les esmenes introduïdes per CiU, una 

referent a les llicències en tràmit i una altra perquè només s’aixequi la moratòria en els 

casos en què la càrrega turística així ho determini. 

A continuació, subratlla que cal continuar creixent econòmicament, i esmenta les 

moratòries de residències d’estudiants que han estat concedides el desembre del 2014, les 

concessions a 60 anys a la Universitat de Barcelona i les concessions a 50 anys al carrer 

Viriat el febrer del 2015. 

Demana que no es faci cap pas enrere en el debat sobre un turisme responsable i sostenible, 

un debat en què s’havia avançat molt. Concreta que el darrer mandat es van dur a terme, 

entre altres mesures, plans de descentralització de districte, regulacions de mobilitat 

d’autocars, despressió d’icones com el Parc Güell i inspeccions d’habitatges d’ús turístic, i 

subratlla que el Pla estratègic es va endegar amb un procés participatiu. 

Per acabar, insisteix que el Govern va prendre una decisió indiscriminada sense cap base 

jurídica ni anàlisi objectiva que la sustentés, i sense cap mena de consens ni diàleg, de 

manera que ara hauria de rectificar, tot donant compliment a la proposició que avui 

s’aprovarà. 

 

El Sr. CORONAS comença observant que la comissió extraordinària arriba tard, atès que 

la moratòria es va posar en marxa fa dos mesos. 

Tot seguit, opina que la decisió presa unilateralment pel Govern hauria d’estar acreditada 

per informes, de manera que entén que aquests informes es podran lliurar avui mateix, ja 

que, en cas contrari, es generaria una situació d’inseguretat jurídica. 

No entenen el perquè la moratòria, ni perquè s’ha d’extendre a tota la ciutat. 

Exposa que molts projectes han quedat aturats sobtadament —moltes persones presenten 

queixes per denunciar la situació, que sovint és prou singular com que un projecte que ja 

estava acabat, pel fet d’haver de canviar una porta, ha quedat aturat—, i manifesta 

preocupació pel fet que no s’hagin tingut en compte o s’hagin menystingut els danys 

col·laterals de la moratòria, que només considera justificada en les zones amb problemes 

de pressió turística. Subratlla que el Grup Municipal d’ERC no entén que s’estengués a 

tota la ciutat, i recorda que en alguns casos hi ha unes moratòries prèvies que ara es veuen 

prolongades per una nova moratòria d’un any. 

D’altra banda, comenta que quan es fa una moratòria, normalment és per redactar alguna 

figura de planejament, però que en aquest cas no n’han rebut cap informació. A més, 

durant la redacció d’un planejament hi ha una altra suspensió de llicències, seguida de 
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l’aprovació inicial, sis mesos d’exposició pública i dos mesos d’al·legacions, aprovacions 

definitives, etcètera, de manera que entre la moratòria i l’aprovació definitiva d’allò que es 

vulgui desenvolupar poden passar quatre o cinc anys, cosa que significaria que en aquests 

anys podria no construir-se cap habitatge turístic a la ciutat. 

Pregunta si el Govern ha previst què passarà si tots els afectats, que podrien arribar a ser 

una vuitantena, presentessin un contenciós administratiu contra l’Ajuntament, i esmenta 

algunes de les conseqüències de la moratòria: la pèrdua de feina dels professionals 

implicats en l’elaboració de projectes d’hotels a Barcelona, l’impacte econòmic per a les 

arques públiques per danys i perjudicis, la pèrdua d’inversions, l’augment de preus i la 

pèrdua de qualitat amb la manca de competència, l’augment de l’oferta il·legal i 

l’increment del preu de lloguer allà on hi ha habitatges d’ús turístic il·legals. 

Observa que el Consell de Turisme hauria d’haver estat la primera figura en qualsevol 

decisió que es prengués, que era més lògic fer primer el Consell de Ciutat i després 

afrontar una moratòria en cas que fos necessària, que ha mancat planificació i anàlisi de les 

diferents ofertes turístiques, que davant els canvis en l’oferta i la demanda cal actuar, i que 

qualsevol decisió sobre turisme a Barcelona ha de passar per plans d’usos. 

En darrer lloc, subratlla la importància que la proposició, a la qual donen suport, inclogui 

perseguir l’oferta turística il·legal. 

 

El Sr. MULLERAS agraeix l’assistència de tots els presents i inicia l’exposició de motius 

pels quals el Grup Municipal del PP donarà suport a la proposició. 

En primer lloc, coincideix que el Govern va prendre una decisió sense disposar dels 

informes necessaris i sense avaluar-ne les conseqüències, tot demostrant una clara 

irresponsabilitat. Afirma que la moratòria genera incertesa jurídica i econòmica 

(s’expulsen de la ciutat activitats econòmiques i inversions). 

En segon lloc, comparteix que no té sentit aplicar una mesura a tota la ciutat quan el 

problema es localitza en zones determinades, i afirma que amb la decisió presa no s’estan 

revertint els problemes existents (allotjaments il·legals, incivisme...), sinó creant-ne de 

nous (per exemple, evitar la creació d’activitat econòmica i de llocs de treball en zones on 

el turisme podria ser una solució). 

D’altra banda, subratlla que també s’està perjudicant els sectors relacionats amb el turisme, 

com ara la restauració, el comerç, els taxis, el transport públic o els museus municipals (el 

90% dels visitants són turistes). 

Afirma que la Sra. Colau i el seu equip estan aplicant mesures que van totalment en contra 

del que la ciutat necessita per impulsar l’activitat econòmica, i que la permissivitat del 

Govern està generant un efecte crida sobre el turisme incívic i activitats il·legals com ara el 

top manta. 

A continuació, exposa que l’any 2014 la inversió en hotels a Barcelona va ser de 325 

milions d’euros, i que el 36% de la despesa d’un turista a Barcelona és en el comerç de la 

ciutat, i es queixa que el Govern no hagi parlat amb la gent afectada. 

Conclou que el Govern municipal ha passat de poder ser una part de la solució a ser una 

part del problema. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera que els defensors d’aquesta proposició defensen el lobby 

empresarial del turisme. 

D’altra banda, entén que si la proposició demana que es duguin a terme uns estudis però 

alhora demana, abans de conèixer els resultats d’aquests estudis, que basant-se en aquests 

estudis es realitzi una proposta d’aixecament parcial de la suspensió —aixecament que ja 

va demanar el PP al juliol—, és perquè en realitat els estudis no els importen i l’únic que 
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pretenen és aconseguir un bon titular i desgastar el Govern, sense tenir en compte el veïnat 

de Barcelona, que ha demostrat sobrerament la seva saturació amb el turisme. 

Retreu als representants dels grups que donen suport a la proposició que no defensin 

l’interès públic sinó el negoci i el lucre privats. 

Afirma que la majoria dels beneficis que generen els milions de turistes que visiten 

Barcelona cada any no van a parar a l’erari públic, sinó a empreses privades, mentre que la 

despesa econòmica i la petjada ecològica de l’impacte d’aquests milions de visitants sí que 

les paga la ciutadania mitjançant els impostos i la salut. Observa que caldria reflexionar 

sobre quina proporció del 14% del PIB que genera el turisme va a mans privades i quina a 

l’erari públic, així com quants hotels i empreses de restauració o de servei són públics. 

Troba curiós que d’una banda es defensi la creació de llocs de treball i de l’altra es doni 

suport (tots els grups ho van fer tret del PP, que s’hi va abstenir, i la CUP, que hi va votar 

en contra) a mantenir l’externalització dels informadors del Bus Turístic de TMB. Exposa 

que el sou de la meitat d’aquestes persones no arriba als 1.000 euros, i que el de 52 d’elles 

és de 550 euros al mes, de manera que s’està defensant una ocupació precària. Recorda que 

el president del Comitè Executiu del Consorci de Turisme de Barcelona és el Sr. Gaspart, 

que l’any passat va haver de fer suspensió de pagaments perquè no tributaven la seguretat 

social dels seus treballadors. 

Per acabar, subratlla que la moratòria s’hauria d’haver fet abans, que des que es va fer han 

entrat vint o trenta llicències més, i que la CUP no pot donar suport a la proposició. 

 

La Sra. SANZ dóna la benvinguda als nous presidents i als nous membres de les 

comissions. 

A continuació, recorda que en el Plenari extraordinari del juliol el Govern va explicar que 

l’objectiu de la suspensió temporal de llicències era poder fer un debat —no només amb 

els partits polítics sinó amb tota la ciutat— sobre el model turístic de la ciutat, tot 

incorporant-hi el treball previ fet amb veïns, associacions i entitats sindicals, per tal 

d’evitar la desregulació prèvia i els efectes negatius tant per a la ciutat com per al turisme. 

Subratlla que allò que es vol fer és un diagnòstic acurat de la situació actual que permeti 

proposar una manera adient de redistribuir la càrrega turística, que ara per ara genera greus 

problemes als barris i una mala imatge del que hauria de ser un motor econòmic que 

permetés generar riquesa per a tothom i ocupació de qualitat. 

Afirma que si es preserva el dia a dia de la vida als barris, es preserva l’atractiu turístic de 

la ciutat, i subratlla que hi ha parts de la proposició que ja s’estan treballant, com ara la 

inspecció dels habitatges il·legals o l’estudi i la publicació de tot allò que està vigent, en 

tràmit i en suspensió cautelar provisional. 

D’altra banda, però, manifesta sorpresa per alguns punts de la proposició. Concreta que es 

demanen informes d’uns suposats drets que no s’han donat mai per suposats en una 

suspensió provisional. Indica, per exemple, que quan s’ha fet una modificació de PGM 

sobre un planejament urbanístic, les expropiacions que s’havien de fer no s’han fet mentre 

estava en vigor la suspensió, sinó quan hi va haver l’aprovació definitiva de la modificació, 

i subratlla que el Govern està fent una afectació cautelar temporal, no definitiva. 

Reconeix que no totes les zones tenen els mateixos problemes, però entén que per poder-ne 

fer una bona diagnosi i una reflexió acurada amb tots els agents que permetin donar lloc a 

una eina eficaç (un pla especial) per a la redistribució de la càrrega turística cal estudiar bé 

tota la ciutat. D’altra banda, afegeix que la suspensió generalitzada permet donar 

continuïtat a altres propostes que ja hi havia vigents a la ciutat. 

En darrer lloc, subratlla que el Govern està aplicant mesures clares, eficaces i realistes. 
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La Sra. MEJÍAS nega que s’estiguin defensant els interessos dels grans lobbies 

empresarials, i subratlla que a la sala hi ha persones afectades que són petits inversors que 

actualment tenen tot el capital immobilitzat i estan pagant els lloguers dels seus locals, que 

en aquest moment només generen pèrdues i despeses inassumibles. 

No entén que el Govern prengui decisions sense conèixer-ne les conseqüències, i insisteix 

que sempre cal fer estudis d’impacte tècnic i jurídic previs, i que aquesta mesura ha generat 

grans pèrdues d’inversions, de llocs de treball i de beneficis, així com inseguretat jurídica. 

D’altra banda, insisteix també que tota la ciutadania haurà de fer front, entre altres coses, a 

les indemnitzacions fruit d’aquesta mesura. 

 

El Sr. COLLBONI subratlla que la voluntat —que comparteixen— de fer una diagnosi 

acurada del problema i debatre per trobar un model de turisme de qualitat i equilibrat per 

barris que respecti els drets dels treballadors i la vida dels veïns no justifica una moratòria 

indiscriminada a tota la ciutat. 

Insisteix que no hi ha informes que avalin la decisió presa, i que el problema d’excessiva 

densitat de turisme només existeix en barris molt concrets. 

D’altra banda, esmenta la manca de criteri i de fonament polític mostrats pel Govern els 

mesos de juliol i agost respecte de la moratòria, llegeix alguns titulars que ho 

exemplifiquen, i subratlla que els errors comesos tindran conseqüències no només en 

l’activitat econòmica de la ciutat, sinó també en el cost per a les arques públiques. 

 

La Sra. RECASENS exposa que el Govern de CiU només va generar el 4% de les places 

hoteleres de la ciutat, mentre que va implementar diferents mesures per protegir els 

interessos públics i augmentar l’erari públic, com ara els plans de descentralització de 

districte, el tancament del Parc Güell o l’endegament del Pla d’inspecció d’habitatges d’ús 

turístic. 

D’altra banda, pregunta a la Sra. Sanz si els casos en què els tràmits d’al·legacions ja 

s’havien fet i, per tant, la ciutadania ja havia opinat, queden exempts de la moratòria. 

Per acabar, subratlla que el Govern ha generat molta inseguretat jurídica, econòmica, 

política i social. 

 

El Sr. CORONAS aclareix que el Grup d’ERC està d’acord amb el Govern que cal 

redistribuir la riquesa, no tenir una visió neoliberal del turisme i evitar la saturació 

d’habitatges d’ús turístic, però observa que la iniciativa privada també genera molts llocs 

de treball i durant molts anys ha estat impuls d’un sector econòmic que ha fet que 

Barcelona pogués resistir prou bé malgrat la crisi. 

D’altra banda, afirma que no donarien suport a la proposició si el Govern hagués presentat 

els informes que justifiquen la decisió presa, i no entén per què aquests informes no 

existeixen (o, en cas que existeixin, per què no es mostren) i per què es fa una suspensió de 

llicències general per fer una diagnosi, que es pot fer sense haver de suspendre llicències a 

tota la ciutat. 

En darrer lloc, manifesta preocupació pels perjudicis sobre determinats sectors, que són 

una part important del PIB de la ciutat, d’una mesura que s’està duent a terme d’una 

manera bastant agosarada i fins i tot temerària. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que el seu grup va presentar tres esmenes (una per concretar 

els projectes paralitzats, una altra per auditar l’increment il·limitat d’apartaments turístics 

il·legals dels darrers deu anys per veure com s’ha arribat a la situació actual, i una darrera 

per introduir criteris liberalitzadors a les normatives municipals turístiques), de les quals 
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només es va acceptar la primera, i demana al Govern que ho dugui a la pràctica encara que 

no s’hagi acceptat en la proposta. 

Insisteix que cal aixecar parcialment la moratòria atès que els problemes que vol combatre 

no són generalitzats, i subratlla que el Grup del PP defensa els barcelonins, els petits i 

mitjans inversors, el comerç de Barcelona, els sectors de la restauració, els taxis i el 

transport públic, i els museus municipals. 

Per acabar, insisteix que és incomprensible que es prengui una mesura com aquesta sense 

tenir informes d’impacte econòmic i jurídic i d’afectació als barris. 

 

El Sr. GARGANTÉ avisa que amb el turisme, que manté un model que destrueix el teixit i 

la idiosincràsia dels barris, passarà el mateix que amb el sector immobiliari: la bombolla 

esclatarà i els perjudicats seran les classes populars. 

 

La Sra. SANZ recorda que al Ple extraordinari es va lliurar a tots els grups l’informe que 

explica la suspensió de llicències de tots els allotjaments. 

Insisteix que no es tracta d’una suspensió definitiva sinó d’una suspensió cautelar 

provisional, i afirma que no hi ha implicacions jurídiques. 

A continuació, recorda als grups del PSC i d’ERC que al setembre del 2014 tots dos van 

votar a favor d’una proposició que demanava suspendre totes les llicències d’allotjament 

turístic a tota la ciutat, i manifesta sorpresa pel fet que avui aquests dos grups s’aliïn amb la 

dreta, amb els grups que defensen un model de turisme que no té en compte els veïns de 

Barcelona. 

 

La Sra. MEJÍAS explicita que l’article 105 de la Llei d’urbanisme diu que la suspensió 

potestativa de llicències no es veurà afectada en aquells projectes que tinguin concedit el 

certificat de règim urbanístic, i insisteix que un jutge podria suspendre la mesura endegada 

pel Govern, que és injusta per a nombrosos inversors de la ciutat i té efectes jurídics i 

econòmics perniciosos. 

 

El Sr. COLLBONI indica que el Grup del PSC defensa la planificació, la intervenció 

pública i els límits a l’activitat privada que es fan amb diàleg i amb un criteri polític clar, ja 

que permeten créixer en equilibri i beneficiar la ciutat. 

A continuació, observa que el 2010-2011 a Barcelona hi havia 2.059 apartaments turístics, 

mentre que després del Govern de CiU n’hi ha 9.606, i que en arribar CiU al govern, es va 

deixar de banda tota la feina feta amb els sectors implicats respecte al Pla estratègic de 

turisme. 

Per acabar, aclareix que no es tracta d’aliar-se amb la dreta ni de defensar el seu model 

turístic, sinó de reconèixer que s’ha pres una decisió equivocada i rectificar per no 

continuar perjudicant la ciutat. 

 

El Sr. MÒDOL constata que la proposició s’aprova amb els vots a favor de C’s, PSC, CiU, 

ERC i PP, i els vots en contra de la CUP i BC, i dóna per finalitzada la sessió. 

 

La Sra. Sanz expressa el vot contrari de BC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de 

CiU, la Sra. Mejías expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot 

favorable d’ERC, el Sr. Collboni expressa el vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras 

expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la CUP. 

S’APROVA. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 17.05 h. 


