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Vista la petició adreçada a les Presidències de les Comissions d’Economia i Hisenda, i 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat pels Grups Municipals de Ciutadans i Socialistes, les 

Presidències, de conformitat amb els articles 46,2 a) de la Llei de bases del règim local, 98 del 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 92.2 i 92.4 del Reglament 

Orgànic Municipal, han disposat convocar a V.I. a la sessió extraordinària que celebraran les 

Comissions d’Economia i Hisenda i d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat a la Sala Lluís 

Companys de la Casa Consistorial a les 16 hores del dia 15 de setembre de 2015 per tractar 

l’acord següent: 
 

 

 Part d’impuls i control 

 

 Proposició / Declaració de Grup 

 

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). 

 

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. 

 
 

Barcelona, 10 de setembre de 2015 

     

EL SECRETARI GENERAL 

 
Jordi Cases i Pallarès 


