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ACTA DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

Sessió extraordinària de 8 de juny de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 8 de juny de 2017, s'hi reuneix la 

Comissió d’Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi 

assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, Gerardo Pisarello Prados, Sònia 

Recasens Alsina, Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Trini Capdevila i 

Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier Mulleras Vinzia i Gerard Ardanuy i Mata, assistits 

per l'assessora jurídica, Sra. Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari 

general i que certifica. 

 

També hi són presents l’Ima. Sra. Maria José Lecha Gonzàlez, l’Im. Sr. Koldo Blanco 

Uzquiano i el Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor General.  

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gala Pin Ferrando, Laura Pérez 

Castaño, Francisco Sierra López, Alfred Bosch i Pascual i Josep Garganté i Closa. 

 

S'obre la sessió a les 16.06 h. 

 

Part d’impuls i control 

 

Proposició / Declaració de Grup 

 

Única.-  (M1519/6326) La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Condemnar les agressions, actes vandàlics i assetjament contra els allotjaments turístics de 

Barcelona ocorreguts durant el mes de maig, així com les campanyes de “turismefòbia”. 2. 

Aturar el discurs per part del Govern municipal de criminalització del sector turístic a la ciutat 

de Barcelona, tant pel que fa als sectors directes com indirectes que el conformen. 3. Iniciar de 

forma immediata mesures específiques i concretes per tal de millorar la governança del turisme, 

la lluita contra l’activitat il·legal i la promoció d’un turisme de qualitat i sostenible, així com les 

mesures que siguin necessàries per no malmetre la promoció i projecció de Barcelona. 4. Fer 

arribar aquesta proposició de condemna i rebuig a tots els establiments que han estat víctimes 

d’aquestes accions, així com els agents econòmics i socials que pertanyen al Comitè Executiu 

de Turisme de Barcelona. 

 

La PRESIDENTA anuncia els temps de les intervencions pel debat de la proposició i dóna la 

paraula a la secretària. 

 

La SECRETÀRIA exposa que la distribució de temps que es va proposar des de Secretaria és 

l’acordada per la Junta de Portaveus en la celebració de tots els plens extraordinaris i segueix 

uns criteris de proporcionalitat. En aquest cas, atès que l’ordre del dia consta d’una única 

proposició, signada per tres grups municipals, correspondrien sis minuts al conjunt de grups 

proposants i tres minuts als altres. Per tal de mantenir la proporcionalitat, doncs, es proposa 

assignar quatre minuts a cada un dels grups proposants, tres minuts als grups no proposants i un 

minut al regidor no adscrit. 
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La Sra. RECASENS apel·la a la benevolença del govern i de la presidenta de la comissió 

perquè considera que la reducció de dos minuts en el temps d’intervenció els limita massa. 

Exposa que aquesta sessió extraordinària s’ha hagut de convocar perquè els grups de l’oposició 

es van veure obligats a abandonar l’anterior sessió ordinària de la comissió a causa de 

l’absència del tinent d’alcalde Pisarello, i posteriorment varen presentar una proposició 

conjunta per poder debatre un tema que és important per a la ciutadania i que té la màxima 

actualitat. Per tant, demana formalment que els grups municipals puguin disposar dos minuts 

més per debatre sobre una qüestió tan important com és el turisme. 

 

La PRESIDENTA recorda que va proposar que els grups signants de les tres iniciatives 

presentades, que posteriorment es van refondre en una de sola, tinguessin en total sis minuts 

d’intervenció i la resta de grups tres minuts. Entén que, si la majoria dels grups hi està d’acord, 

aquesta distribució de temps és la que s’hauria d’aprovar. 

 

El Sr. COLOM creu que la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària no es pot justificar per 

les circumstàncies que van envoltar el desenvolupament de la sessió ordinària anterior i 

considera que seria absurd entrar en aquesta discussió. En aquest sentit, assenyala que hi ha un 

informe jurídic que palesa que no hi havia cap motiu per suspendre aquella sessió, suspensió 

que va comportar conseqüències i va sostraure al ciutadà el debat sobre les polítiques d’impuls 

al govern i de control que pertocaven. 

D’altra banda, el govern entén que la Junta de Portaveus estableix que hi ha d’haver una 

proporcionalitat en la distribució dels temps d’intervenció i, per tant, defensa la distribució de 

quatre minuts per als grups proposants i de tres minuts per als grups no proposants. Així, doncs, 

si s’acorda que els grups proposants disposin de sis minuts, entén que a la resta de grups els 

n’haurien de correspondre quatre i mig, per garantir la proporcionalitat, que és allò que 

estableix el fons de l’acord de la Junta de Portaveus. 

 

El Sr. MULLERAS exposa que aquesta sessió s’ha convocat, en primer lloc, perquè el turisme 

és un tema important a Barcelona i que els fets que varen ocórrer en el seu moment varen ser 

tan greus que en la darrera sessió ordinària, que no es va arribar a celebrar, hi havia tres 

propostes de tres grups polítics diferents sobre aquesta qüestió. Aquests tres grups, precisament 

per la importància d’aquest tema, varen entendre que calia celebrar una sessió extraordinària de 

la Comissió d’Economia i Hisenda. Fins i tot considera que es podrien celebrar tres sessions 

extraordinàries, una per cada proposició, però tots tres grups varen fer un esforç per consensuar 

una proposta conjunta i per demanar la celebració d’aquesta sessió extraordinària. Atès l’esforç 

que han fet els grups proposants, demana que no es retalli el temps d’intervenció per al debat i, 

per tant, dóna suport a la proposta de la presidenta de la comissió. 

 

La Sra. LECHA manifesta que, malgrat que ho sigui en la forma, de fet aquesta no és una sessió 

extraordinària perquè el punt que han de debatre ja constava en l’ordre del dia de la sessió que 

es va suspendre. Entén que aquella suspensió va ser irregular, tal com va dictaminar la 

Secretaria. Per tant, insisteix que es van presentar tres proposicions molt similars i en aquest 

moment s’aprofita el format de sessió extraordinària de la comissió per tractar aquest mateix 

punt. 

D’altra banda, apunta que li és indiferent parlar durant tres minuts o quatre perquè la qüestió 

fonamental no és el temps d’intervenció i demana que els altres grups no diguin que la 

convocatòria d’aquesta sessió és deguda a una circumstància extraordinària, perquè de fet s’ha 

de tractar un punt que no es va poder tractar en la sessió anterior perquè alguns grups 

municipals van abandonar la reunió.  
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La PRESIDENTA resol que els grups proposants disposin de sis minuts d’intervenció i de 

quatre minuts i mig els altres, atès que hi ha un acord majoritari entre els grups municipals. 

 

La Sra. RECASENS discrepa de l’opinió de la portaveu de la CUP - Capgirem Barcelona sobre 

les circumstàncies extraordinàries que han propiciat la convocatòria d’aquesta sessió. En tot 

cas, tot i que no sap quin serà el posicionament del govern sobre la proposició que es presenta, 

creu que allò que uneix tots els grups municipals, potser amb l’excepció de la CUP, és la 

constatació que el turisme i les externalitats que provoca constitueixen el segon problema de la 

ciutat, tal com es recull en el Baròmetre semestral de Barcelona. En aquest sentit, planteja la 

possibilitat que aquesta situació hagi estat fruit de l’actuació del govern municipal, el principal 

grup del qual durant la campanya electoral va atiar els problemes, la gravetat dels fets i allò que 

s’ha anomenat «turismofòbia». 

A continuació, remarca que cal gestionar el turisme i reclama que no es facin dos bàndols, el 

dels qui creuen que aquesta activitat funciona correctament i no cal fer-hi res més, i el dels qui 

creuen que sí que cal gestionar-la. Així, reconeix que a la ciutat de Barcelona hi ha zones que 

pateixen una pressió turística forta i en les quals els veïns se senten desplaçats, però afirma que 

hi ha un consens al voltant dels efectes positius que té l’activitat turística, que són transversals. 

Tot seguit, blasma que sovint es caigui en la simplificació quan es parla de turisme i dels hotels. 

En aquest sentit, subratlla que l’impacte del turisme en el sector del comerç, que suposa 49.000 

llocs de treball i 3.900 milions d’euros. Espera, doncs, tenir el suport de la regidora de Comerç 

a aquesta proposició. 

D’altra banda, assegura que el govern criminalitza i culpabilitza diferents sectors de les 

externalitats negatives causades per l’activitat turística. Tanmateix, critica que, per incapacitat 

d’acció en temes com l’habitatge de lloguer, la bombolla immobiliària o la lluita contra els 

habitatges turístics il·legals, el govern culpi d’aquesta situació els diferents sectors de la ciutat 

que conformen el sector turístic. Considera, doncs, que s’ha d’anar molt en compte perquè els 

efectes de la política del govern poden ser molt grans i sense retorn, i es pot perdre 

competitivitat a mitjà i a llarg termini. Recorda que va costar molt posicionar la ciutat de 

Barcelona en l’àmbit internacional, tal com saben molt bé el Partit dels Socialistes i Iniciativa 

per Catalunya Verds, perquè varen formar part de governs anteriors. Afirma que els partits del 

govern se senten còmodes amb polítiques d’agitació i amb la utilització de paraules com 

«decreixement» «moratòries», però que la seva política genera més bombolles immobiliàries, 

incrementa el preu de les llicències dels hotels, incrementa el nombre d’habitatges d’ús turístic 

en plataformes com Airbnb, fa disminuir la qualitat de la planta hotelera i atrau turisme de baixa 

qualitat. En conclusió, considera que amb aquestes polítiques el govern provoca que 

determinades protestes veïnals esdevinguin conflictives i violentes. 

Seguidament, assegura que no es gratuït que la tinent d’alcalde hagi manifestat que «s’ha acabat 

la barra lliure» o que el diari digital The Independent situï Barcelona entre les vuit ciutats del 

món on els turistes són més odiats. A més a més, indica que mitjançant el PEUAT s’han 

judicialitzat els conflictes. Totes aquestes circumstàncies, doncs, creu que tindran 

conseqüències negatives per a la ciutat. 

Per aquestes raons, demana que es condemnin rotundament els fets violents ocorreguts durant el 

mes de maig; que es prenguin mesures immediatament, mesures que ja s’haurien d’haver 

impulsat si el govern hagués tingut en compte el Pacte local pel turisme responsable i 

sostenible, que el govern anterior va deixar preparat, i que el govern gestioni el turisme i deixi 

d’atiar els conflictes en alguns districtes. 

 

El Sr. BLANCO comparteix les reflexions que ha formulat la portaveu del Grup Demòcrata i 

desitja que aquesta sessió sigui útil i que serveixi perquè tots els grups municipals facin una 
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reflexió sobre la responsabilitat que els regidors tenen com a representants públics. En aquest 

sentit, assenyala que quan els representants polítics fan declaracions públiques contribueixen a 

generar un estat d’opinió i a vegades generen efectes indesitjables en aquesta opinió pública, 

induïda mitjançant les seves declaracions. Per tant, fa una crida a la responsabilitat en un tema 

tan important per a la ciutat com el turisme. 

A continuació, referint-se als incidents ocorreguts durant els mes de maig, els qualifica de molt 

greus. Entén que no són solament actes vandàlics, perquè quan cinquanta encaputxats entren en 

un negoci privat amb martells es tracta d’una agressió molt greu, que s’uneix a les patides per 

dos hotels al Poblenou, on hi va haver llançament de pots de fum i d’ous, i a les agressions 

contínues que pateix un altre hotel situat a la plaça del Sol des del mes de desembre de 2016. 

Considera, doncs, que aquests no són fets aïllats, sinó una cadena d’atacs coordinats i 

planificats per grups organitzats. Aquests atacs, afegeix, són emparats per un relat ideològic que 

assenyala el turisme de manera genèrica, sense matisos, com el responsable principal d’alguns 

problemes greus que pateix la ciutat. Així, denuncia que es responsabilitza el turisme dels 

lloguers abusius, de degradar els barris i d’expulsar-ne la gent. Aquestes expressions, matisa, no 

són seves, sinó que les ha llegides en missatges de Twitter del primer tinent d’alcalde, Sr. 

Pisarello, el qual acusa el turisme de degradar els barris i expulsar-ne els veïns. Reclama que es 

vagi amb compte amb aquestes declaracions. Admet que el turisme massiu pot comportar 

molèsties en alguns indrets, però opina que també és evident que alguns barris no estan 

degradats, sinó que contràriament han millorat la seva situació, en part gràcies al turisme. Per 

tant, tot i que no sap si el turisme expulsa la gent dels barris, troba evident que dinamitza alguns 

barris i que genera milers de llocs de feina. A més a més, assenyala que, segons es recull en les 

estadístiques de l’any 2016, la població a la immensa majoria dels barris de Barcelona no 

solament no ha disminuït, sinó que ha augmentat, i que el districte on més ha augmentat la 

població, proporcionalment, precisament és el districte de Ciutat Vella. 

Per tant, assegura que es fa un relat fals, un relat populista, que genera la turismofòbia. En 

aquest sentit, insisteix que la premsa estrangera inclou la ciutat de Barcelona entre les vuit 

ciutats del món on ha arrelat aquest fenomen. Denuncia, doncs, que aquesta és una estratègia 

populista i irresponsable perquè assenyala un enemic i un responsable, quan gran part de la 

responsabilitat és de l’ajuntament, tant pel que fa als problemes d’accés a l’habitatge com de 

civisme, perquè és l'Administració qui ha d’assegurar el compliment de les normes de civisme i 

és l’ajuntament qui ha d’assegurar que es facin inspeccions i es controlin les activitats irregulars 

o que ocasionen molèsties. També indica que l’ajuntament ha d’assegurar una dotació suficient 

de Guàrdia Urbana i ha de disposar d’un volum suficient d’habitatge assequible o públic, 

aspectes que l’ajuntament no garanteix. Critica que, per comptes de solucionar aquests 

problemes, assenyala un tercer com el culpable d’haver-los generat. 

Seguidament, torna a qualificar d’irresponsable aquest relat ideològic, malgrat que pugui ser de 

manera involuntària, a la fi genera, legitima o empara les accions que duen a terme grups 

violents. Aclareix que no responsabilitza el govern de promoure-les, però sí d’alimentar les 

condicions que finalment les emparen. 

Com a conclusió, demana que es condemnin de manera explícita i concreta els actes violents, i 

el Grup de Ciutadans també espera i exigeix que s’abandoni el discurs populista, que es deixi 

d’alimentar la turismofòbia i que el govern assumeixi les responsabilitats pròpies pel que fa a la 

gestió del turisme. 

 

El Sr. MULLERAS assenyala que el Grup Popular ha trobat oportú impulsar aquesta proposició 

i la celebració de la sessió extraordinària de la Comissió d’Economia i Hisenda perquè en la 

sessió ordinària anterior tres grups municipals diferents varen coincidir a denunciar el problema 

de la turismofòbia, que s’ha implantat a la ciutat de Barcelona, problema que atribueix en gran 

part als discursos i a les accions del govern municipal i dels que anomena els seus satèl·lits 
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ideològics. 

Tot seguit, afirma que si aquesta proposició s’aprova significarà una reprovació de la política 

turística que desenvolupa el govern municipal de la Sra. Colau. En aquest sentit, i aprofitant que 

en aquesta època se celebren els exàmens de final de curs, remarca que aquesta política turística 

rebria un suspens clamorós. 

A continuació, exposa que durant el mes de maig, tal com es denuncia a la proposició, es varen 

produir fets violents, molt greus, a la ciutat de Barcelona, contra el sector del turisme. Així, 

recorda que el Primer de Maig. després d’una manifestació de la CUP, organització que va ser 

col·laboradora necessària per aprovar les polítiques turístiques de prohibició d’hotels del 

Govern de Barcelona en Comú i del PSC, es va atemptar contra hotels i hi va haver disturbis 

violents contra establiments turístics al centre de Barcelona. El 5 de maig també hi va haver 

manifestacions al Poblenou, on es varen tornar a produir fets violents similars. A final de mes, 

el dia 27, a Sants es varen llançar ous i deixalles contra establiments turístiques, amb consignes 

com ara «Guiris, go home». Atribueix la responsabilitat d’aquests fets al govern municipal i 

lamenta que no es tracti de fets aïllats, perquè s’hi afegeixen els escarnis a la plaça del Sol, de la 

vila de Gràcia, paraula que els membres del govern han popularitzat però que no significa altra 

cosa que intimidació i coacció. A més a més, indica que s’han realitzat pintades en punts 

turístics de la ciutat, com a Sant Antoni, al parc Güell i molts indrets del centre de Barcelona. 

Afirma que aquesta turismofòbia no es produeix per generació espontània, sinó que és el fruit 

d’una campanya molt ben orquestrada i d’una estratègia ben planificada i executada. En aquest 

sentit, diu que qui sembra turismofòbia recull vidres trencats. Admet que tothom té el dret de 

manifestació i que s’ha lluitat durant molts anys per assolir-lo, però reclama tolerància zero amb 

la violència. Troba, doncs, significatiu que la CUP a l’anterior Consell Executiu de Turisme de 

Barcelona no condemnés aquests fets. D’altra banda, critica que el govern condemni tèbiament 

aquests fets i reclama que es condemnin sense fissures, de forma contundent, sense excuses, 

sense pal·liatius i sense justificar-los, amb grans titulars, tal com fa el govern quan anuncia les 

polítiques municipals. Entén que la tolerància, la permissivitat i la condemna tèbia de 

l’incivisme, dels ocupes o de la il·legalitat del top manta condueixen a la justificació d’aquests 

fets i d’aquests comportaments, de manera que s’arriba a justificar fins i tot la violència i la 

il·legalitat. Assegura que no hi ha violència ni il·legalitats de baixa o d’alta intensitat, sinó 

solament violència i il·legalitat, que s’han de combatre des de l’ajuntament. En aquest sentit, 

comenta que es comença amb trencament de vidres, es continua amb la crema de contenidors i 

s’acaba amb atemptats molt més importants. 

Per aquestes raons, el Grup Popular demana al govern municipal que condemni sense 

ambigüitats tots els tipus de violència, i concretament la violència contra el sector turístic, 

perquè insisteix que qui sembra turismofòbia recull vidres trencats. 

Finalment, considera que culpar el turisme de tots els mals que pateix la humanitat, del preu de 

l’habitatge, de l’expulsió dels veïns dels barris, de l’explotació salarial, de la contaminació, tal 

com fa el govern municipal, és sembrar turismofòbia. Per aquesta raó, el seu grup reclama al 

govern que deixi de fer turismofòbia, que comenci a gestionar i a governar el turisme de forma 

sostenible. Amb aquestes mesures creu que tothom hi guanyarà, especialment els barcelonins. 

 

La Sra. CAPDEVILA reitera la condemna ferma que fa el Grup d'Esquerra Republicana dels 

fets violents ocorreguts al barri del Poblenou després de la manifestació del passat 5 de maig. 

Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup a aquesta proposició conjunta del Grup 

Demòcrata, del Grup de Ciutadans i del Grup Popular. 

Tanmateix, considera desproporcionat dedicar a aquesta qüestió una sessió extraordinària de la 

Comissió d’Economia i Hisenda, tenint en compte que els incidents no van ser tan greus com 

han apuntat altres portaveus. Assenyala que els grups violents precisament cerquen la 

repercussió mediàtica dels seus actes, mitjançant la qual aconsegueixen danyar la projecció 
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internacional de Barcelona. Per tant, considera que és millor fer la mínima publicitat possible 

d’aquests fets. 

A continuació, remarca que la turismofòbia no ajuda a preservar la bona imatge de la ciutat de 

Barcelona, però tampoc no ajuda a gestionar a gestionar l’activitat turística, perquè els aldarulls 

i la violència no milloren els fluxos turístics o les capacitats de càrrega dels barris, ni tampoc no 

el converteixen en un sector més sostenible i de qualitat. Esquerra Republicana no vol afavorir 

ni promoure aquests discursos, com creu que han fet a vegades alguns grups polítics. A més a 

més, apunta que tots els ciutadans han estat o seran turistes en algun moment i, per tant, reclama 

una bona gestió del turisme a la ciutat de Barcelona, reivindica el dret dels treballadors i 

treballadores a un sou digne i que es respectin els drets dels veïns i veïnes dels barris. D’altra 

banda, comenta que anys enrere viatjar era un luxe a l’abast només d’uns quants, de manera que 

aquesta també és una conquesta social. Assenyala que amb la democratització dels 

desplaçaments la classe treballadora ha pogut accedir al turisme, ha guanyat drets i s’ha ampliat 

la geografia vital de les persones que viatgen. Tanmateix, troba irònic que per a alguns la 

turismofòbia no sigui res més que l’alterofòbia, tot i que a vegades els mateixos que es 

proclamen antituristes són els que més viatgen, però no es consideren a si mateixos turistes, 

sinó viatgers. Pregunta, doncs, què és un viatger si no un turista. 

Per acabar, indica que ser visitat també és una forma de ser reconegut i valorat. Recorda que les 

deu ciutats més visitades del món són Hong Kong, Bangkok, Londres, Singapur, París, Macau, 

Dubai, Istanbul, Nova York i Kuala Lumpur. Pregunta, doncs, com és que si el turisme és tan i 

tan negatiu, les economies i les ciutats principals del món són també les destinacions turístiques 

principals. 

Per totes aquestes raons, reitera el vot favorable del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. LECHA considera que aquells que no han perdonat que no es pogués celebrar la sessió 

ordinària anterior i que no es tractés aquest punt són els lobbys hotelers, els quals no han volgut 

perdre l’ocasió de donar ressò al seu relat criminalitzador, un relat que afirma que és inventat. 

Tot seguit, afirma que el model turístic de Barcelona no genera riquesa, sinó beneficis ràpids 

per a uns quants, per als quals representa la gallina dels ous d’or, perquè té un parc temàtic 

gratuït a la seva disposició, que és la ciutat mateixa, i fan uns negocis els costos dels quals són 

assumits per la despesa pública i van en detriment dels ciutadans, mentre que els guanys se’ls 

enduen tots aquells a qui representen els altres grups municipals que han intervingut 

anteriorment. Considera que aquest model turístic, doncs, representa un enriquiment a costa de 

la vida dels veïns, un model que expulsa la gent dels seus habitatges mitjançant l’increment del 

lloguer i l’assetjament immobiliari per a la compra d’edificis sencers per fons voltors, que 

incrementa la contaminació acústica i ambiental, i que col·lapsa l’espai públic i privatitza els 

pocs parcs que té una ciutat tan densa com Barcelona. 

D’altra banda, admet que el turisme genera llocs de treball, però qualifica els sous del sector 

d’esclavatge, amb jornades interminables, malgrat que en els contractes figurin jornades de vint 

hores. Aquests llocs de treball, insisteix, fan rics uns quants a costa de la salut dels treballadors. 

En aquest sentit, recorda el cas de les Kellys, les treballadores de neteja dels hotels. Per tant, 

considera que a Barcelona la cara del capitalisme és el model turístic i no pas el turista o el 

viatger, un model que s’ha implantat i que ha anat arrelant al llarg de trenta anys, amb la 

col·laboració estreta de les institucions municipals i autonòmica. Així, considera que la ciutat 

ha esdevingut econòmicament dependent del sector serveis i que la resta de sectors no són 

rendibles, no aporten riquesa. 

A continuació, apunta que per als capitalistes qualsevol factor d’inestabilitat és l’enemic, i ara 

veuen que el veïnat intensifica la defensa del dret a l’habitatge, del dret a viure als seus barris, a 

la reproducció de la vida de les persones que viuen a la ciutat, drets que fa anys que estan caient 

en mans de l’especulació i de l’acumulació dels béns indispensables per a la vida, que estan en 
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mans del turisme. 

Seguidament, indica que altres portaveus han qualificat el llançament d’ous de fets violents, 

assetjament, escarnis, agressions o actes vandàlics. Assegura que si la convocatòria d’aquesta 

sessió s’hagués produït una setmana més tard els lobbys hotelers els haurien obligat a parlar de 

guerra oberta, de terrorisme internacional, caos i destrucció. Afirma que aquesta és una 

estratègia calculada i perversa per crear un relat de confrontació entre el veïnat i els turistes. 

Tanmateix, assenyala que la confrontació real és entre els poders econòmics que destrossen la 

ciutat i la defensa de la vida als barris, perquè són els habitants de Barcelona, els que hi viuen 

permanentment, els que suporten la contaminació i els que paguen aquests costos. Afegeix que 

a aquesta estratègia s’han afegit els grups que fa dos anys, des de l’oposició i des del carrer, 

denunciaven la violència estructural del sistema. Aquests mateixos grups, continua, ara són a 

Barcelona Turisme i acoten el cap o s’afegeixen a la condemna. Denuncia que per a aquests 

grups municipals el turisme és més sagrat que el «barricidi», que és com es coneix la destrucció 

de la vida als barris. 

Quant a les manifestacions de les plataformes veïnals, que apleguen gent jove, grans, nens i 

famílies senceres, que realitzen accions simbòliques, apunta que se n’han fet i que se’n 

continuaran fent. Aprofita l’avinentesa, doncs, per fer una crida als veïns i a les veïnes de la 

ciutat perquè assisteixin a la manifestació convocada per al dissabte següent, a les 6 de la tarda, 

a la plaça de la Universitat, on arribaran columnes des dels barris. Amb aquesta manifestació, 

assegura que es donarà una resposta contundent contra la mercaderia en què han convertit els 

drets dels veïns i les veïnes de Barcelona, perquè Barcelona no està en venda. 

 

El Sr. ARDANUY vol deixar ben clar que reprova qualsevol tipus de violència a l’espai públic i 

concretament els fets que la proposició denuncia. 

D’altra banda, manifesta que l’Ajuntament de Barcelona ha de poder exercir l’autoritat sobre 

allò que representa un motor econòmic, una activitat econòmica de primer ordre, prioritzant la 

defensa dels residents. Tanmateix, considera que el turisme no ha de créixer recolzant-se en la 

ciutadania i insisteix, per tant, que aquesta governança ha de prioritzar la ciutadania, ha 

d’aconseguir que el creixement econòmic sigui sostenible i ha de tenir en compte els drets dels 

treballadors. 

 

La Sra. BALLARÍN exposa que el Grup Socialista comparteix la part de la proposició que té a 

veure amb el sentit comú i amb una actitud democràtica, constructiva i raonable cap al turisme. 

En aquest sentit, condemna sense cap mena de pal·liatius els fets violents que es van produir 

durant el mes de maig contra establiments hotelers del centre de la ciutat, del Poble Nou i de 

Gràcia, tal com han manifestat públicament i reiterada tots els membres del seu grup. Així, 

comenta que el segon tinent d’alcalde, Sr. Collboni, es va posar en contacte personalment amb 

alguns dels afectats. Insisteix a condemnar qualsevol tipus de violència i assegura que el seu 

grup sempre serà al costat de les víctimes. 

En segon lloc, manifesta el suport del seu grup al sector hoteler de la ciutat, que desenvolupa la 

seva activitat complint les normes vigents i ofereix ocupació de qualitat. Assenyala que aquest 

sector és un aliat imprescindible per fer possible que el turisme convisqui amb harmonia amb 

els residents de la ciutat. 

D’altra banda, opina que per mantenir la sostenibilitat de l’activitat turística a la ciutat cal fer 

polítiques públiques i governar el turisme des de la regulació i des de l’autoritat democràtica, i 

això vol dir que ningú es prengui la justícia per la seva mà i encara menys que s’exerceixi 

violència sobre les persones o sobre les coses. 

Tanmateix, malgrat que comparteix tota aquesta part de la proposició, en rebutja moltes altres. 

Per exemple, no pot compartir el punt segon, que considera més un exercici de postveritat que 

no pas una iniciativa seriosa. Creu que els grups proposants pretenen que una mentida repetida 



 

Ref:  CCP 4/17 Economia i Hisenda 

v.  19/ 4/ 2017     14: 32 
8 

insistentment esdevingui una veritat. En aquest sentit, indica que, com és sabut de sempre i 

especialment durant els darrers temps, el seu grup ha donat suport constant al turisme, un sector 

que aporta riquesa a la ciutat i, per tant, al comerç, a la restauració, però també té efectes 

positius sobre l’ocupació i el sector cultural, entre molts altres. Per tant, nega que el seu grup 

faci un discurs de pretesa criminalització del sector turístic. A més a més, recorda que totes les 

mesures del Pla estratègic de turisme van dirigides a un únic objectiu: treballar per un model 

turístic sostenible, que mantingui l’èxit de la destinació, que generi valor i que sigui compatible 

amb la convivència a la ciutat. Reitera que potser alguns grups pensen que repetint falsedats, 

com les que es pretenia difondre en la sessió anterior i que tornen a repetir en aquesta, arribaran 

a convertir aquesta mentida en una veritat, fent un exercici de postveritat. Considera que 

aquesta estratègia dels grups proposants té poca volada i, citant Josep Pla, afirma que és una 

estratègia de volada gallinàcia. L’entristeix, doncs, que el nivell de debat sigui tan baix. 

Finalment, recorda que varen presentar unes esmenes al text de la proposició que buscaven el 

consens, que mantenien el rebuig frontal als actes violents exercits per determinats grups 

minoritaris, que esmenaven alguns dels aspectes que acaba de criticar i que incorporaven 

mesures relacionades amb la convivència i amb la qualitat del mercat laboral del sector turístic. 

Remarca que, si bé alguna d’aquestes esmenes finalment ha estat acceptada, no ha estat així 

amb la majoria. Per tant, creu que els grups proposants no volen treballar per un model de 

turisme sostenible a Barcelona i que s’hi integri positivament. Contràriament, opina que 

utilitzen el turisme per desgastar el govern i considera que aquesta és una manera equivocada. 

de donar suport al turisme. 

 

El Sr. COLOM manifesta d’entrada que el Grup de Barcelona en Comú condemna el 

vandalisme, tal com varen fer l’alcalde accidental i ell mateix, a més d’altres membres del 

govern, quan es varen produir els fets que esmenta la proposició. Tanmateix, apunta que allò 

que es posa sobre la taula amb aquesta proposició és què s’ha de fer davant de la massificació 

turística. En aquest sentit, assegura que tothom reconeix que aquest govern ha encarat aquesta 

qüestió, per primer cop en molts anys, amb decisió, valentia i imaginació, si bé més tard que 

altres ciutats com París, Amsterdam, Londres o Berlín. Admet, doncs, que es van perdre quatre 

anys i, per tant, considera que no es pot perdre més temps. 

En segon lloc, rebutja que es qualifiqui de criminalització el fet d’afrontar el problema de la 

massificació del turisme. Afirma que el govern municipal no criminalitza el sector, com tampoc 

no ho fa la Síndica de Greuges quan manifesta que cal compensar els barris on la pressió 

turística hagi pogut generar efectes negatius, ni tampoc quan les Bases per a un pacte local, que 

ha estat citat reiteradament per la portaveu del Grup Demòcrata, assenyalen que la reducció dels 

impactes negatius que genera el turisme és una de les línies d’actuació principals. També 

desmenteix que el PEUAT o el Pla de xoc contra els pisos turístics criminalitzin el turisme. En 

aquest sentit, destaca que al Consell de Turisme i Ciutat els veïns són el centre dels debats sobre 

el turisme, i no solament el sector hoteler. 

D’altra banda, considera que els grups proposants construeixen un discurs sobre la turismofòbia 

sobre el titular d’un diari estranger que cita la ciutat de Barcelona. Acusa aquests grups d’haver 

llegit només el titular aparegut el mes de maig, quan aquest mitjà, The Independent, el mes de 

gener denunciava que hi ha sis ciutats al món que estan essent destruïdes pel turisme, entre les 

quals incloïa Barcelona, titular que els grups proposants no han esmentat. Proposa, doncs, que 

no facin cas de cap dels dos titulars perquè no és veritat que el turisme estigui destruint la ciutat, 

com tampoc no ho és que a Barcelona s’hagi orquestrat una campanya de turismofòbia. 

Tanmateix, reconeix que hi ha un problema de massificació turística, tal com reconeixen els 

veïns, i que aquesta massificació té un impacte sobre la ciutat. Així com el 86,7 % dels 

ciutadans reconeix que el turisme és bo per a la ciutat, el 48 % diuen que s’està arribant al límit. 

Creu que és important fer aquest matís, que el turisme aporta aspectes positius però que, alhora, 
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crea externalitats negatives, perquè la sobreocupació de l’espai genera molèsties, perquè 

l’increment de la demanda d’allotjaments turístics incideix en l’augment dels preus dels 

lloguers i dels habitatges, perquè la concentració turística desequilibra l’entramat comercial i de 

serveis, o perquè els ingressos del turisme no repercuteixen de la mateixa manera a tota la ciutat 

quan hi ha precarietat laboral o salaris que no són dignes. En aquest sentit, assenyala que 

aquesta percepció és compartida per un espectre ampli de ciutadans, tal com apuntava una 

enquesta d’El Periódico, que deia que el 62 % dels votants de Ciutadans, el 60 % de votants del 

PDCat, el 45 % dels votants del PP o el 76 % dels votants d’Esquerra Republicana consideren 

que Barcelona està arribant al límit de la càrrega turística. 

Finalment, assenyala que, davant d’aquesta opinió generalitzada, s’ha d’actuar perquè, al 

capdavall, Barcelona és com una caixa on hi ha els residents, la gent que hi treballa i els 

turistes, i, si s’hi fica més gent, o bé s’ha de comprimir la gent o bé la caixa es desborda. Per 

tant, insisteix que el govern municipal durant els darrers dos anys ha impulsat actuacions com el 

PEUAT, el Pla estratègic de turisme o el Consell de Turisme i Ciutat. 

 

La Sra. RECASENS suposa que la crida que la portaveu de la CUP - Capgirem Barcelona per 

assistir a la manifestació és una crida pacífica. Li demana que aclareixi aquest aspecte en el 

segon torn d’intervencions. 

D’altra banda, qualifica de penosa la tebior de la portaveu del Grup Socialista, perquè entén que 

en aquesta proposició no hi caben matisos. Subratlla que, segons com es posicioni aquest grup 

en la votació, quedarà alineat amb el discurs que la CUP en matèria turística. 

A continuació, afirma que no s’havia parlat mai tant de postveritat com des que la Sra. Colau va 

arribar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, critica que el Sr. Colom 

hagi dit que per primer cop s’han començat a impulsar mesures per afrontar aquesta 

problemàtica i, per contradir-lo, esmenta la Sra. Abellanet, que va col·laborar amb el govern 

anterior i amb l’actual en matèria de turisme. D’altra banda, indica que quan el regidor Colom 

afirma que s’han perdut quatre anys de fet reconeix que durant 32 anys el Partit dels Socialistes 

i Iniciativa per Catalunya van impulsar un model de turisme que ha dibuixat la fesomia actual 

de la ciutat. Recorda que el Sr. Ricard Gomà va reconèixer el mes de gener de 2015 que 

arribaven tard i reclama al Sr. Colom que tingui aquesta mateixa humilitat. 

Finalment, mostra preocupació perquè les ciutats competidores de Barcelona estan preparades 

pel que fa al turisme. En aquest cas, creu que la postveritat pot tenir efectes perquè, si 

s’alimenta el discurs que Barcelona odia els turistes, aquest discurs podria esdevenir una 

realitat. 

 

El Sr. BLANCO ha trobat decebedora la resposta del govern, tant la del Partit dels Socialistes 

com la de Barcelona en Comú, perquè ja esperaven una condemna dels actes violents, però 

també esperaven una certa autocrítica, que no han fet, respecte a un discurs amb un deix 

populista que fan sovint, fins i tot amb incitacions a continuar fent aquests actes, que són 

absolutament reprovables, tal com ha fet la portaveu de la CUP - Capgirem Barcelona. En tot 

cas, allò que li preocupa és que el govern no reconegui cap error i, en canvi, culpi els grups de 

l’oposició d’inventar-se els problemes, insistint en aquest discurs populista, cosa que lamenta. 

Finalment, manifesta que, des d’una oposició constructiva, el govern ha de rectificar 

determinades declaracions i actuacions que no contribueixen a resoldre la situació. 

 

La Sra. CAPDEVILA lamenta que la Sra. Lecha continuï, com feia el Sr. Garganté, ficant tots 

els grups municipals a la mateixa bossa. En aquest sentit, afirma que no representa cap lobby 

hoteler, sinó solament a si mateixa, al Grup Municipal d’Esquerra Republicana i a les 78.000 

persones que els varen votar. 

Dit això, també esperava que el govern fes una mica d’autocrítica perquè pot fer la impressió 
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que en la qüestió del turisme facin de capellanets i no ho són gens, perquè fan una política que 

no és favorable al turisme. Recorda que el seu grup ha reclamat reiteradament, tant en plenaris 

com en comissió, que hi hagi salaris dignes, també en el sector del turisme, i que el salari mínim 

que haurien de cobrar els treballadors i treballadores de la ciutat és de 1.000 euros. En canvi, 

acusa el govern d’haver malaguanyat projectes, com el de l’edifici del Deutsche Bank, projecte 

amb el qual la ciutat hi hauria guanyat, el taller Masriera hauria guanyat un interior d’illa i 

s’haurien creat llocs de treball. En canvi, ara s’hi faran apartaments de luxe, actuació que crearà 

pocs llocs de treball i garantirà els drets d’aquells que teòricament no són afins a l’actual govern 

de la ciutat. 

 

La Sra. LECHA assenyala que «vandalisme» vol dir devastació pròpia dels antics vàndals, o 

destrucció de les obres de la civilització. Pregunta, doncs, què són els actes vandàlics sinó la 

gentrificació, els sous de misèria i tot el que està patint la ciutadania. 

 

La Sra. BALLARÍN reitera que el turisme és positiu per a la ciutat i que el govern municipal 

treballa perquè ho continuï essent. Pel que fa a la intervenció de la portaveu de la CUP, afirma 

que no els uneix res amb aquest grup i, per tant, creu que la pancarta que exhibeix és 

responsabilitat seva i de ningú més. 

 

El Sr. COLOM indica que Bases per a un pacte local simplement era un document, que es va 

acabar de redactar el mes d’abril de 2015, i això és tot el que va fer el govern anterior. Per tant, 

qualifica de «postveritat» la intervenció de la Sra. Recasens com també la del portaveu del Grup 

de Ciutadans, Sr. Blanco, quan han dit no sabien si el govern havia alimentat la turismofòbia. 

Demana, doncs, que fonamentin millor les afirmacions que fan. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Capdevila, lamenta que estigui al costat de la ciutat que 

considera equivocat, al costat de la dreta, la qual, per tal d’erosionar el govern municipal, 

utilitza el turisme com a element partidista. Creu que els votants d’Esquerra Republicana no 

donen suport a aquest discurs, sinó al model de turisme sostenible que defensa el govern. 

 

La Sra. RECASENS lamenta els vots en contra del Grup Socialista, que s’alinea amb el discurs 

de la CUP i de Barcelona en Comú. 

D’altra banda, demana al govern que tingui coratge, valentia, que modifiqui el PEUAT, que 

aplani la judicialització, que planifiqui sense criminalitzar, que pacifiqui el conflicte. Amb 

l’aprovació d’aquesta proposició, entén que tornen a reprovar el govern en matèria turística, 

perquè hauria de gestionar un model d’èxit i, en canvi, està convertint la seva actuació en la 

confrontació d’un fracàs. 

 

El Sr. BLANCO troba increïble que el govern els acusi, precisament al Grup de Ciutadans, de 

polititzar el turisme, quan això és el que ha fet el Grup de Barcelona en Comú des que va entrar 

a l’ajuntament. 

Pel que fa a les esmenes presentades, comenta que no n’han acceptades algunes perquè el que 

vol fer el govern és relativitzar uns fets que són molt greus. Així, apunta que es pretenia llevar 

la paraula «agressions» i deixar-hi solament «actes vandàlics», i també volien eliminar 

l’expressió «turismofòbia». Insisteix, però, que les agressions i la turismofòbia són part de la 

realitat i aquells que volen tapar aquesta realitat són el govern i no pas el Grup Municipal de 

Ciutadans. 

 

El Sr. MULLERAS remarca que la majoria dels grups municipals aprovaran aquesta proposició 

que suspèn el govern municipal de Barcelona en Comú i del PSC, grups que s’han situat al 

mateix costat que la CUP, que no condemna la violència contra el turisme i que crida a la 
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mobilització del dissabte següent. Espera que no hagin de tornar a lamentar una trencadissa de 

vidres perquè, hi insisteix, qui sembra turismofòbia recull vidres trencats.  

 

El Sr. Colom expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot contrari 

del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. 

Mejias expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, el 

Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la 

CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a: 1. Condemnar les 

agressions, actes vandàlics i assetjament contra els allotjaments turístics de Barcelona 

ocorreguts durant el mes de maig. 2. Aturar el discurs per part del Govern municipal de 

criminalització del sector turístic a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa als sectors directes 

com indirectes que el conformen. 3. Iniciar de forma immediata mesures específiques i 

concretes per tal de millorar la governança del turisme, la lluita contra l’activitat il·legal i la 

promoció d’un turisme de qualitat i sostenible, que garanteixi la qualitat laboral i 

convivència de l’activitat turística amb la vida de les persones residents, així com les mesures 

que siguin necessàries per no malmetre la promoció i projecció de Barcelona. 4. Fer arribar 

aquesta proposició de condemna i rebuig a tots els establiments que han estat víctimes 

d’aquestes accions, així com els agents econòmics i socials que pertanyen al Comitè Executiu 

de Turisme de Barcelona. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 16.57 h. 

 


