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ACTA DE LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Sessió de 7 d’agost de 2017 

 

 

Al Saló de Cròniques de la Casa Consistorial, el 7 d’agost de 2017, s’hi reuneix la COMISSIÓ 

DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 

PREVENCIÓ, en sessió extraordinària, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. 

Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Asens Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi 

Badia Casas, Santiago Alonso Beltrán, Carmen Andrés Añón i Gerard Ardanuy i Mata, assistits 

per l’assessora jurídica, Sra. Anna Martori Salichs, que actua com a secretària general 

accidental, i certifica. 

 

També hi són presents la Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez, i els Ims. Srs.: Agustí Colom Cabau, 

Raimond Blasi Navarro, Alfred Bosch i Pascual, i Alberto Fernández Díaz. 

 

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

Galbis, Maria Magdalena Barceló Verea, Jordi Coronas i Martorell, Trini Capdevila i Burniol, i 

Àngeles Esteller Ruedas. 

 

S’obre la sessió a les 17.10 hores. 

 

El Sr. ARDANUY demana que se li incrementi el temps a 2 minuts, perquè, si no, una part 

important dels seus arguments no podrà quedar registrada en la sessió. 

 

La presidenta diu que no hi té cap inconvenient i que la secretària tampoc. Pregunta als 

portaveus si es pot fer aquest increment de temps sol·licitat, cosa en què tots estan d’acord. 

 

Compareixença del Govern municipal 

Única.- (M1519/6649) Que compareguin els responsables municipals per informar sobre els 

darrers fets violents ocorreguts en el sector del turisme, condemnar aquests fets i explicar les 

accions a prendre en l’àmbit de la seguretat i d’altres accions relacionades amb els esmentats 

fets, per part de l’Ajuntament. 

 

El Sr. COLOM explica que el dijous 27 de juliol de 2017, aproximadament a les 11.30 hores 

del matí, un cotxe de la ruta blava del Barcelona Bus Turístic va patir un acte vandàlic a l’altura 

de l’avinguda Joan XXIII amb el carrer d’Elisabeth Eidenbenz. Comenta que el Barcelona Bus 

Turístic és un servei de gestió pública pròpia o directa gestionat per la UTE formada per 

Transports Metropolitans de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona. Indica que 

aquest acte vandàlic va ser realitzat per un grup de 4 persones encaputxades que el diumenge 

següent va reivindicar la formació Arran, i relata que van aturar l’autobús per fer-li unes 

pintades tant en el vidre frontal com en els laterals i que van intentar punxar-li una roda, tot i 

que no ho van aconseguir. Afegeix que l’autobús va aconseguir tornar a cotxeres per ser reparat. 

Assenyala que l’Ajuntament i Transports Metropolitans de Barcelona han estat treballant des 

del primer moment en què en van tenir coneixement, divendres al migdia, per recopilar totes les 
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dades al voltant de l’atac vandàlic i posar-lo en coneixement de la Guàrdia Urbana i dels 

Mossos d’Esquadra. Afegeix que el mateix divendres, a les 7.30 h del matí, el xofer del Bus 

Turístic va posar una denúncia a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Indica que el mateix 

divendres van posar en coneixement del comissionat de Seguretat els fets greus. Comenta que a 

partir d’aquí la Guàrdia Urbana va treballar i ha estat treballant conjuntament amb Seguretat de 

TMB a fi de posar la denúncia corresponent, que finalment es va presentar el dilluns al jutjat 

per part dels serveis jurídics de TMB. 

Manifesta que la Guàrdia Urbana ha compartit en tot moment la informació de què disposava 

amb els Mossos d’Esquadra, de manera que ha refermat la col·laboració amb el cos policial que 

és competent en un fet com aquest. Explica que, al mateix temps que s’estava tramitant de 

manera rigorosa l’expedient relacionat amb els fets, es van atendre les demandes dels mitjans de 

comunicació. Comenta que el mateix divendres i el dissabte al matí va intervenir com a 

responsable de la política turística a la ciutat i que les seves declaracions van ser contundents 

amb la denúncia i condemna dels fets, i afegeix que es va compartir la informació de què es 

disposava en cada moment amb els diversos mitjans. 

Reitera que el diumenge Arran va reivindicar l’autoria de l’atac, i assenyala que el mateix dia 

tant l’alcaldessa com el tinent d’alcalde Jaume Collboni van expressar el seu contundent rebuig 

a través de les xarxes socials. 

Diu que, amb la presentació de la denúncia i el coneixement objectiu dels fets i dels danys per 

part de TMB, el dilluns TMB mateix va difondre una nota de premsa. Comenta que de la 

descripció dels fets es desprèn que probablement hi ha marges de millora en la gestió de la 

comunicació. Destaca que és un atac inadmissible, sense precedents a la ciutat de Barcelona, i 

considera que no es pot tornar a produir. Indica que la condemna del govern ha estat clara i 

contundent. Destaca que a Barcelona les crítiques són possibles i desitjables, però que aquestes, 

com ha assenyalat l’alcaldessa, han de ser vehiculades de manera dialogant i democràtica. Per 

això manifesta que l’acció contra el Bus Turístic no aporta res al debat existent a la ciutat sobre 

l’activitat turística: els beneficis que genera, el seu repartiment i la necessitat de disminuir-ne 

els impactes negatius. Considera que no sols és pretensiós per part de qui fa l’atac creure que, 

gràcies a aquesta acció simbòlica, es parlarà de les externalitats negatives del turisme, sinó que, 

al contrari, s’aparta totalment del marc de diàleg que el govern ha creat des del primer moment 

per poder, entre tots els actors –entitats veïnals, sectors empresarials, sindicals, experts i 

administracions–, encarar el fenomen turístic complex i assegurar-ne la sostenibilitat. 

 

El Sr. BLASI troba que el Sr. Colom ha estat breu, i constata que és l’únic que ha parlat per part 

del govern, ja que el Partit Socialista no ha intervingut. Entén que és el segon silenci còmplice 

que es veurà a la sessió, perquè el primer, que és l’absència d’algun grup municipal, no és un 

silenci conegut. 

Diu que esperava que intervingués l’alcaldessa, tal com demanava la compareixença, perquè ja 

sabia que l’alcalde accidental, el Sr. Collboni, no ho faria. Creu que no s’han de conformar amb 

la intervenció del Sr. Colom. Explica que ha demanat una sessió extraordinària perquè calia 

donar un missatge clar i contundent del fet que la majoria del consistori rebutja i condemna 

aquests actes vandàlics de turismofòbia. Destaca que no és només un atac a un bus turístic 10 

dies enrere, sinó que també són els cartells, les pintades, els atacs a negocis de bicicletes de 

lloguer, les aturades a busos turístics, etc. Indica que no són les maneres del seu Grup, i creu 

que no han de ser les maneres de la ciutat. 

Explica que va demanar una sessió extraordinària de la Comissió perquè el govern d’Ada Colau 

ha estat lent, opac i gens clar amb aquest tema. Considera que el silenci d’Ada Colau ha estat 

còmplice d’unes accions executades per tercers, però que en el fons són el seu propi discurs, 

que és un discurs de turismofòbia que ha fomentat ella mateixa i els membres del seu govern, ja 
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en el govern o en campanya. Vol deixar ben clar que el govern i TMB, malgrat que la seva 

presidenta no estava de vacances, van deixar sol el conductor del Bus Turístic en el moment de 

posar la denúncia. Afegeix que també va demanar aquesta sessió perquè no són temes 

únicament aïllats, sinó que són temes de turisme i de seguretat. Aclareix que no està qüestionant 

la Guàrdia Urbana ni els Mossos d’Esquadra, sinó que parla de qüestions d’incivisme, que és un 

tema transversal i de ciutat, de model, que requereix un lideratge inexistent en un govern que 

està de vacances permanents, i no per l’època estival senzillament. 

Comenta que el govern de Barcelona en Comú, amb el seu soci socialista, ha treballat per situar 

el turisme com la preocupació número 1 de la ciutadania, segons diu el seu baròmetre, i, en tot 

cas, per la confrontació. Destaca que s’ha fet un PEUAT d’esquenes al sector i que no s’ha 

denunciat el brot de turismofòbia, tot i que el turisme és un dels sectors estratègics més 

important de la ciutat. Remarca que s’ha tolerat l’incivisme, que s’ha fomentat el top manta, 

que s’ha judicialitzat l’urbanisme, que s’ha malmès la imatge de la marca Barcelona, etc. 

Recorda que el Grup Municipal Demòcrata també ha governat i que des de l’oposició és 

propositiu, ja que recentment ha presentat una iniciativa en què es proposava una taxa 

municipal a operadors turístics per als visitants de dia, però veu que la cosa quedarà en no res, 

com tot el que el seu Grup presenta al govern. 

Destaca que el PDeCAT-Unió-Demòcrates va començar a regular el turisme tant d’allotjaments 

turístics com dels accessos al Parc Güell, que darrerament el govern defensa de manera 

sorprenent i amb una certa hipocresia. Recorda que el seu Grup va fer 10 plans de turisme, un 

per a cada districte; que va plantejar accions de descongestió a la Sagrada Família i a la Via 

Laietana; que va aconseguir que l’impost turístic no revertís exclusivament en temes de turisme, 

sinó en el conjunt de la ciutat, etc.  

Conclou que hi ha la inhibició d’una alcaldessa que no només s’explica per la seva 

incompetència, sinó també pel seu desinterès i per la seva complicitat en els fets. Comenta que 

el govern ha fet que el sector es tornés a unir per criticar aquesta situació i li demanés 

implicació i solucions, a més de lideratge. Destaca la manca de lideratge de l’alcaldessa amb 

aquestes vacances selectives envers els seus conciutadans en casos com el de l’aeroport, en un 

moment en què podria haver criticat i manifestat la seva oposició a alguna altra formació 

política i sobretot a AENA. 

Diu que agrairia que, més enllà d’una explicació de dos minuts i escaig, el govern treballi una 

mica, que és precisament el que necessita Barcelona, tot i que li fa una mica de por la manera de 

treballar del govern. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comenta que el Grup Popular va forçar la convocatòria d’aquesta 

sessió extraordinària perquè els fets són particularment greus, en què hi va haver una no reacció 

per part del govern municipal. 

Sense desmerèixer el Sr. Colom, indica que li hauria agradat que en aquesta sessió haguessin 

donat les explicacions pertinents, d’una banda, l’alcaldessa, com a regidora de Seguretat, i, de 

l’altra, el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, el Sr. Collboni. Lamenta, doncs, la seva 

absència, i desitja que al llarg de les intervencions del Sr. Colom aquest pugui aclarir alguns 

dels aspectes que el Partit Popular creu que encara queden pendents. Demana, a més, que el 

govern deixi enrere aquesta actitud de passivitat, descoordinació, vacil·lant i erràtica, que pretén 

minimitzar aquest assalt a un bus turístic i les punxades i atacs a diferents bicicletes de lloguer a 

Barcelona. Li agradaria que el Sr. Colom donés algunes explicacions més del que ja ha apuntat i 

que el govern ja havia avançat dies enrere. 

Li preocupa la soledat del conductor de l’autobús, que fos ell qui presentés la denúncia en 

solitari a la comissaria dels Mossos d’Esquadra l’endemà de l’assalt, 72 hores abans que ho fes 

la mateixa TMB. Pregunta per què ho va fer el conductor sol i no el van acompanyar els 
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responsables de la companyia o l’Ajuntament de Barcelona. Pregunta què van fer fins llavors la 

Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i el mateix govern. Demana si el Sr. Colom ha 

presentat la pertinent denúncia penal i si el govern està disposat a emprendre aquestes accions 

legals en el supòsit que es coneguin els autors de l’assalt al Bus Turístic. Pregunta si el govern 

municipal iniciarà accions legals contra les joventuts de la CUP i contra els satèl·lits de la CUP 

–Endavant i Arran–, que han justificat, han defensat i fins i tot han anunciat noves accions 

contra el turisme, en una autèntica «turisme borroka» a Barcelona que va més enllà de discursos 

turismofòbics.  

Pensa que seria important que en les intervencions successives el govern pugui explicar aquest 

tipus de detalls, més enllà de les paraules. Afegeix que vol saber quina coordinació hi ha hagut i 

el suport i la primera resposta que hi va haver per part de l’Ajuntament. 

 

La Sra. MEJÍAS dona les gràcies al Sr. Colom per haver donat la cara, i constata que la CUP 

l’han deixat una mica sol, encara que està acompanyat del Sr. Asens, de la Sra. Pin i del 

Sr. Badia, que és com si hi fossin els de la CUP. 

Pregunta si el comissionat de Seguretat està de vacances en uns moments en què la ciutat bull i 

genera aquesta situació de crisi. Demana si el Sr. Colom ha portat a la sessió una còpia de la 

denúncia presentada als Mossos d’Esquadra contra els autors declarats de la malifeta. Pregunta 

si ja hi ha algú detingut. Comenta que alguns mitjans de comunicació diuen que aquesta 

maniobra es va gestar en un local de Gràcia, a la Barraqueta. Pregunta si la Guàrdia Urbana o 

els Mossos d’Esquadra han anat a registrar o a intentar saber si es va gestar l’atac en aquesta 

base d’operacions d’Arran, o si el govern seguirà encobrint la CUP perquè són els seus socis 

preferents a l’Ajuntament. 

Reitera que agraeix la presència del Sr. Colom, però que l’han deixat sol en una situació sense 

precedents. Indica que mai abans en l’Ajuntament de Barcelona s’havia donat una sessió 

extraordinària els mesos d’estiu. Considera que és un moment en què Barcelona hauria 

d’aprofitar la conjuntura econòmica per donar bona imatge com a destinació internacional, en 

què la ciutat hauria de ser un model internacional de gestió turística i en què s’hauria de 

posicionar com una de les millors destinacions turístiques, precisament perquè el valor de la 

seguretat és un dels valors que més determinen l’elecció d’una destinació turística. Destaca que, 

davant d’aquesta situació, compareix el Sr. Colom per posar en evidència el fracàs manifest en 

la gestió del turisme, perquè això no ha passat mai abans, mentre que ara s’ha situat Barcelona, 

com a conseqüència d’aquests actes vandàlics, en el centre de la polèmica nacional i 

internacional.  

Recorda que el dia anterior el Sr. Colom va dir en una entrevista que això eren fets aïllats. 

Remarca que no són fets aïllats, ja que fa mesos que veu com el govern alimenta el discurs de la 

criminalització del turisme i de la turismofòbia. Destaca que al llarg d’aquests mesos s’han 

produït actes constants contra els sectors i els actius turístics. Comenta que uns dies abans, en 

un mitjà de comunicació, l’empresa de bicicletes Donkey Republic deia que havia tingut més de 

300 atacs al seu local de bicicletes. Indica que també hi ha hagut atacs a hotels amb persones 

emmascarades, que hi ha hagut pintades per tota la ciutat que deien que no es volen turistes i, 

finalment, l’atac al Bus Turístic per part d’uns encaputxats en situació de màxima alerta 

terrorista. Es queixa que el govern va tardar 4 dies a reaccionar i que l’alcaldessa ha marxat de 

vacances, tot i que ha dit que havia estat fent un seguiment de la situació. Ironitza que amb això 

els barcelonins ja haurien d’estar tranquils. Destaca que Ada Colau és la màxima responsable de 

la seguretat, juntament amb el comissionat, i diu que per això haurien de ser a la sessió per 

donar-ne explicacions, tenint en compte que és una situació molt greu que afecta l’ordre públic i 

la seguretat a Barcelona. 
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Pensa que al govern ja li va bé que la CUP els faci la feina bruta, després d’alimentar el discurs 

de la turismofòbia i d’estar durant mesos criminalitzant el turisme i enfrontant-se al sector 

turístic, que ha acabat per fer un comunicat on demana que el govern faci alguna cosa per 

erradicar aquests actes. Destaca que, per contra, el govern ha anunciat una relaxació de 

l’Ordenança de civisme. Comenta que no ha vist que el govern dupliqui la presència de 

guàrdies urbans al carrer, ni que hagi intensificat la presència policial en alguns sectors 

conflictius. Considera que en aquest episodi de crisi el govern municipal ha estat absent, ja que 

l’alcaldessa ni hi és ni se l’espera. Diu que probablement deu ser que, com que els membres de 

Barcelona en Comú cobren poc, no han de treballar a l’estiu, però manifesta que qui és alcalde 

ho és les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Opina que l’alcaldessa no pot marxar de 

vacances quan la ciutat bull i quan més necessita que hi hagi algú al capdavant de la gestió 

d’aquestes situacions. 

Creu que aquesta és una situació irregular, anòmala i irresponsable. Pensa que el govern ha de 

donar explicacions, donar la cara i posar-se al capdavant de la gestió de la ciutat. 

 

El Sr. BOSCH vol deixar molt clar que condemna enèrgicament i que rebutja qualsevol atac 

contra persones i béns, vinguin d’on vinguin, incloent-hi els perpetrats i reivindicats per Arran 

contra objectius turístics. 

D’altra banda, comenta que si els companys de la CUP hi fossin els diria que donessin la cara, 

si no és que se n’avergonyeixen; que hi posin seny, que es facin grans i que entenguin que això 

no és cap joc, ja que s’hi juguen la ciutat, la societat i el país. Afegeix que si els membres de la 

CUP hi fossin els diria que l’incivisime no es pot combatre amb incivisme perquè és una 

contradicció, igual que el gamberrisme no es pot combatre amb més gamberrisme, ja que és 

contraproduent i no s’aconseguirà més que fer soroll. Per tant, pensa que cal lluitar, però fer-ho 

organitzadament, sindicalment, contra el turisme escombraria, no per turisme, sinó per 

escombraria, igual que cal lluitar contra els salaris escombraria, no per salaris, sinó per 

escombraria. 

Indica que el seu Grup està per buscar un model de turisme de qualitat, familiar, cultural i 

selectiu, que ha d’erradicar el turisme escombraria, que Barcelona està patint d’una forma 

excessiva. Diu que si ha de ser més car, doncs, que sigui més car, perquè els treballadors hauran 

d’estalviar una mica més per venir a Barcelona, com estalvien una mica més per anar a 

Londres, París, Nova York, etc. Afegeix que així els salaris podran ser una mica més dignes, si 

es combat el model de turisme escombraria. Considera, doncs, que aquesta és la via i que la 

lluita ha de ser organitzada, sistemàtica, concertada i efectiva, cosa que no està demostrat que 

siguin aquesta sèrie d’atacs que ERC condemna. 

Comenta que el Partit Popular també ha convocat la sessió. Destaca que hi ha més de 20 

organitzacions a Barcelona que estan fent accions contra el model turístic actual, però que 

resulta que el PP només condemna la formació que és independentista. Diu que no deixa de ser 

una casualitat. Afegeix que té nassos que sigui el Grup Popular qui s’exclama per danys al 

turisme quan és qui ha provocat el caos a l’aeroport de Barcelona, d’una banda, per la qüestió 

dels passaports, que es podien haver estalviat demanant una exempció a la Unió Europea com 

van fer 12 països en el seu moment, i, de l’altra, amb el conflicte amb l’empresa Eulen, amb 

concursos de saldo a empreses que no són de seguretat, amb la reforma laboral aprovada en el 

seu moment, amb la inacció i la desídia des de fa 15 dies, sense ni tan sols aparèixer. Constata 

que no donar la cara està bastant de moda. 

Considera que això del PP no té nom, perquè si tant els preocupa la turismofòbia no haurien 

d’haver provocat l’atac més gran a la imatge de la ciutat que s’ha viscut els darrers dies. El 

sorprèn que després el mateix Partit Popular parli de rodes punxades, de silicona, de pintades. 
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Li diu al PP que la seva silicona són les cues inacabables als accessos de seguretat del Prat; que 

les seves rodes punxades són els vols perduts de milers de passatgers que no han pogut arribar a 

l’avió que els esperava a la pista; que les seves pintades i els seus graffitis són les declaracions 

ofensives que han fet els càrrecs del PP i d’AENA els darrers dies; que els seus hostatges són 

milers de passatgers que s’han menjat esperes de 2, 3 o 4 hores per culpa de la inacció del 

Govern del Partit Popular; que els seus encaputxats són ministres i càrrecs públics que també 

s’amaguen fent bronzo a les platges i a les seves torretes. 

Li diu al Sr. Fernández Díaz que, a part de fixar-se tant en els joves d’Arran, que s’hi han de 

fixar, també s’haurien de fixar en quants dies ha estat el PP sense comparèixer. Diu que, si el 

portaveu del Grup Popular vol fer alguna cosa útil contra la turismofòbia, hauria d’agafar els 

seus companys del Partit Popular Enric Millo i Íñigo de la Serna i estirar-los de l’orella perquè 

vagin, si cal amb banyador i xancletes, a resoldre els problemes que el PP ha generat a 

l’aeroport de Barcelona. 

Explica que el mateix dia Mariano Rajoy, president del Govern espanyol, deia que no es pot 

tractar a cops de peu el turista. Li diu al Sr. Rajoy que ell és el primer que tracta a cops de peu 

el turista a l’aeroport de Barcelona. Considera que no es pot tractar els turistes a cops de peu ni 

a l’aeroport ni en un bus turístic, perquè són persones. Opina que si el Sr. Rajoy està contra els 

extremismes, tal com ha dit, hauria de començar cessant els extremistes Gómez Pomar i Íñigo 

de la Serna per kale borroka de corbata en l’aeroport de Barcelona i de pas dimitir ell mateix, ja 

que és un altre extremista notori. 

 

El Sr. ARDANUY condemna de manera enèrgica qualsevol acció de vandalisme i de violència 

que es pugui exercir en qualsevol dels àmbits de la ciutat i també altres accions que es van 

cometre dies abans. 

Pensa que cal examinar i reflexionar seriosament sobre quina és la capacitat que té 

l’Ajuntament per donar resposta a conflictes d’aquesta dimensió i a altre tipus de conflictes que 

puguin sorgir. En aquest cas demana al govern municipal que expliciti quins són els protocols 

que un ajuntament com el de Barcelona ha de seguir en aquestes situacions. Pregunta, per tant, 

quines repercussions encapçalarà l’Ajuntament per corregir qualsevol d’aquestes accions. 

D’altra banda, opina que cal posar de manifest que la situació del turisme a la ciutat és de mala 

digestió, ja que és un sector econòmic en creixement, però que, a causa d’aquest creixement poc 

equilibrat, provoca tensions a la ciutat. Considera que cal redefinir el model de turisme de la 

ciutat de manera seriosa. Destaca que és un sector econòmic important, però diu que no es 

reparteix de manera adequada la riquesa, cosa que provoca tensions socials i distorsiona molts 

elements de l’economia de Barcelona, de manera que cal alinear-los. Per això, demana que 

l’Ajuntament prengui cartes a l’assumpte, que d’alguna manera impulsi clarament polítiques de 

reequilibri d’aquest sector, de creixement sostingut i de repartiment de la riquesa, que serien les 

que ajudarien a gestionar un dels sectors més importants que té la ciutat. Destaca que cap altre 

sector que vulgui ser d’èxit té la situació del turisme a Barcelona, és a dir, que cap altre sector té 

aquesta repercussió negativa en una part important de la població. Diu que cal ser conscients 

que això no es pot tornar a produir més i que aquest divorci existent entre la societat en general 

de Barcelona i un sector tan potent no es pot permetre. 

 

La Sra. MEJÍAS vol plantejar una qüestió d’ordre. Constata que són a la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció i que, per tant, aquesta és 

competent en matèria de seguretat. Diu que l’han avisat que el comissionat de Seguretat està 

assegut entre el públic. Recorda que ha fet una sèrie de preguntes que creu que són de la 

competència del comissionat i per això el vol convidar a seure a la taula, que és on li toca estar, 

per respondre les seves preguntes amb el detall adient. 
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La presidenta recorda que els comissionats poden seure on més els convingui si han d’assistir el 

govern. Comenta, però, que en aquesta sessió el govern ha decidit que compareixia com a 

responsable i en representació d’aquest el Sr. Colom i que, per tant, entén que és el Sr. Colom 

qui ha de respondre totes les preguntes, incloent-hi les de seguretat, si no és que decideixen que 

es reparteixen el temps i que altres membres del govern també intervinguin. 

 

El Sr. COLOM diu que no admet una afirmació que ha fet la Sra. Mejías, i espera que en la seva 

intervenció se’n retracti, ja que la portaveu de Ciutadans ha acusat companys seus del govern de 

formar part d’una altra formació política. Manifesta que això no és cert i que forma part del 

politiqueig de baixa estofa que s’ha instal·lat darrerament a l’Ajuntament per part d’alguns 

grups. Demana, doncs, que la Sra. Mejías ho retiri, i afegeix que potser aleshores guanyarà una 

mica de credibilitat a l’hora de fer les seves crítiques. Troba obvi que hi ha una manera de fer la 

crítica que és elevar-ho tot a la categoria del fet que no s’està fent res, que no hi ha lideratge, 

que està sol, etc. Indica que, si tot té el mateix nivell de certesa que l’acusació d’estar sol quan 

està acompanyat de tots els seus companys del govern, les manifestacions de Ciutadans són 

totalment incorrectes. 

Comenta que el govern actua com a govern i que des del primer moment va respondre, tal com 

ha explicat. Sap que la majoria dels grups portaven un escrit fet i que era igual el que pogués 

explicar. Constata que a les sessions, digui el que digui l’intervinent del govern, els grups de 

l’oposició ja tenen el discurs preparat. 

Tanmateix, torna a explicar que el divendres ja hi va haver una actuació immediata de membres 

del govern, com ara ell mateix, el tinent d’alcalde i l’alcaldessa, que es van posar d’acord des 

del primer moment, i que es van posar en coneixement de la Guàrdia Urbana a través del 

comissionat i dels Mossos uns fets execrables. Insisteix que el govern va tenir aquesta reacció el 

mateix divendres. Afegeix que l’Ajuntament, a través de TMB, va aconseguir tota la informació 

i va posar la denúncia el dilluns, tot i que el divendres el govern ja n’estava informant 

públicament i prenent les primeres mesures. Recorda que és una empresa en què participa 

l’Ajuntament i que la primera acció era posar en mans de la policia aquests fets. 

Pel que fa a l’acusació de la manca de lideratge del govern, comenta que fins i tot la 

Sra. Marián Muro, que és exdirectora general de Turisme, reconeixia l’èxit que tenia la gestió 

de l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra els pisos turístics il·legals. Afegeix que 

segurament no hi ha cap altra ciutat ja no sols de l’Estat, sinó d’Europa, que hagi aconseguit 

amb tan poc temps reduir de manera tan dràstica els pisos turístics de la ciutat, que sigui capaç 

de negociar amb les plataformes i que sigui capaç que una gran plataforma com Airbnb canviï 

la seva posició i s’avingui als postulats de l’Ajuntament. Destaca que això ho han impulsat el 

govern actual i l’alcaldessa. Considera que Ada Colau no necessita ser present físicament en un 

món de les noves tecnologies, ja que ha estat en contacte no sols amb cada un dels membres del 

govern, que actua en conjunt, sinó també amb els diversos grups empresarials, amb Turisme de 

Barcelona, va respondre una carta que se li va dirigir, etc. Conclou, doncs, que l’alcaldessa s’ha 

anat manifestant. 

D’altra banda, també respecte al lideratge, recorda que el govern municipal ha aprovat un 

PEUAT, cosa que significa que va tenir els vots suficients per poder-lo tirar endavant. Afegeix 

que també es va tirar endavant un Consell de Turisme i Ciutat que ha estat capaç de posar 

diverses veus per poder parlar d’un tema tan complicat com el turisme. Comenta que també 

s’ha incrementat de manera substancial el nombre d’agents cívics que estan treballant a l’estiu 

per ajudar a millorar aquesta convivència. Explica que la Guàrdia Urbana també s’ha ampliat i 

amplia les seves hores extres. Indica que no tan sols ho està fent Barcelona, sinó que diverses 

altres ciutats estan seguint el model de Barcelona. Com a exemple, assenyala que ciutats com 
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l’Hospitalet també han fet una moratòria de llicències de pisos turístics, o que una ciutat com 

Palma està en camí d’instaurar un pla urbanístic similar al de Barcelona, o que les Illes Balears 

estan impulsant un correu per poder denunciar pisos turístics il·legals, o que Sant Sebastià està 

aplicant mesures que Barcelona ha començat a aplicar. 

Creu que s’està fent un flac favor a l’acció d’Arran. Apunta que l’acció d’Arran és una acció 

feta a Barcelona, però que també s’ha fet a Palma i que, per tant, no és una acció circumscrita a 

la ciutat de Barcelona, sinó que és una acció simbòlica que pretén la seva finalitat. Considera 

que barrejar això amb una acció que tingui algun contingut que pugui estar vinculat amb el 

malestar del turisme en determinats sectors de la població és fer un flac favor a la societat de 

Barcelona. Opina que l’atac d’Arran no és un atac de turismofòbia, sinó que, tot i ser un atac 

totalment rebutjable, és una expressió política que avui es manifesta d’aquesta manera i demà 

expressarà altres elements.  

Insisteix que no sap qui està contribuint més a la turismofòbia, si tots els grups quan parlen i 

introdueixen aquest mot o les polítiques que fa el govern, que intenten preservar el model 

turístic millorant el que és possible i eliminant i reduint el que és negatiu. Diu que tothom 

reconeix que té externalitats negatives, però que cal potenciar el que és positiu i reduir el que és 

negatiu. 

Pensa que els grups de l’oposició contribueixen d’alguna manera al que rebutgen, que és crear 

una mala imatge de Barcelona. Diu que l’oposició magnifica uns fets determinats i que tots 

plegats haurien de mirar de no crear més alarma social, perquè quan s’amplifiquen tots aquests 

fets s’està deteriorant la imatge de la ciutat. Constata que els turistes que visiten Barcelona no 

veuen la ciutat que els grups dibuixen, ja que les notes sobre la ciutat continuen sent positives i 

lleugerament superiors a les de períodes més recents. Considera que l’oposició reflecteix una 

ciutat que només està a les seves ments, i no a la realitat. Reconeix que Barcelona té un 

fenomen de turisme de masses, però diu que s’hi està treballant i que la millor manera de fer-ho 

i de reduir la turismofòbia és, sens dubte, poder abordar i encarar els problemes i no mirar cap 

enrere. 

 

El Sr. BLASI diu: «Contigo empezó todo, Ada», i afegeix que va començar pel politiqueig de 

Barcelona en Comú i que va continuar per aquesta ideologia antiturisme de la ciutat de 

Barcelona a què molts dels que són al seu costat donen suport. Destaca que l’alcaldessa de les 

xarxes, de Twitter, de Facebook, va estar desconnectada, potser perquè no tenia connexió o 

perquè no tenia wifi. Diu que aquest és el lideratge que vol el seu Grup, no tan sols l’interessat 

d’una persona que només mira pel seu populisme a base de demagògia. 

Pregunta per què no es van reunir els grups municipals, com va demanar el cap del seu Grup, el 

Sr. Xavier Trias. En tot cas, recorda que darrere les pancartes del Poblenou hi havia els 

membres de Barcelona en Comú. Considera que aquest tema també és important. 

No vol tornar als espectacles de l’època de governs socialistes i d’Iniciativa, de la permissivitat, 

de l’incivisme, de l’antisistema, que durant molts anys va regnar a la ciutat i que, per sort, 

s’havia aconseguit minvar. Manifesta que alguns es creuen la vocació de ser electes i de ser 

representants de la ciutadania i no són d’aquells de 40 hores setmanals amb un mes de 

vacances, com sembla el govern actual, que de manera constant està xiulant i està fent 

vacances, amb algunes complicitats. Diu que per sort hi ha un govern de la Generalitat que 

també correspon, batalla, denuncia i treballa les males accions, com ara el tema de l’aeroport de 

Barcelona. Destaca que el Govern de la Generalitat té un conseller com el Sr. Vila, que ha 

denunciat la turismofòbia, els atacs al turisme a Barcelona, o un conseller, exregidor de 

l’Ajuntament, com el Sr. Joaquim Forn, que també lidera aquests àmbits. Diu que el govern no 

hauria d’anar tant de viatge, o que si hi va hauria d’aprendre què es viu a la resta de les ciutats. 

També demana que el govern tingui lideratge i que no doni suport al vandalisme. Considera que 
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l’incivisme no són les maneres de la ciutat de Barcelona. Pensa que aquest és el missatge que la 

ciutat necessita: un lideratge contra l’incivisme pel bé del conjunt de la ciutat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ constata que acaba de comprovar que, tot i que la CUP no es 

presenti a la sessió, sí que té qui la defensi, ja que Esquerra Republicana de Catalunya ha optat 

per ser la portaveu de la CUP, en justa correspondència al suport que presta la CUP al Govern 

de la Generalitat, de què forma part ERC. Diu que ell no hauria arribat tan lluny com ho ha fet 

l’independentisme en vincular la crisi derivada de la vaga a l’aeroport amb el desafiament 

independentista. Dubta molt que les dotze jornades consecutives de vaga en el metro els fessin a 

tots més espanyols. Comenta que el Grup Popular no tindria cap inconvenient per afegir-se a 

convocar una Comissió d’Economia i Hisenda extraordinària per debatre la situació de 

l’aeroport. 

Explica que el Partit Popular ha demanat aquesta sessió perquè, malgrat que totes les protestes 

són legítimes, ho són fins a un punt, que és el moment en què passen de la protesta legítima a 

l’acció violenta que deslegitima qualsevol tipus d’iniciativa política. Comenta que es tracta 

primer d’uns assalts a hotels, després més recentment a bicicletes vinculades al lloguer, i 

finalment l’assalt a un bus turístic per part de 4 encaputxats armats amb ganivets. Diu que això 

ja no és cap bestiesa, sinó un salt qualitatiu. Demana al Sr. Colom que contesti, perquè li 

agradaria conèixer la cronologia dels fets. Sap que va passar el dijous, però pregunta què va 

passar des que va ser assaltat l’autobús. Vol saber si el conductor va activar el botó d’alarma, 

quina resposta policial hi va haver quan se suposa que el conductor va prémer l’alarma, segons 

alguns mitjans, fins a tres vegades. Constata que es tracta d’un atac al costat del Camp Nou, un 

epicentre turístic de la ciutat i, per tant, on hi ha d’haver més desplegament policial de la 

Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. Pregunta per què el conductor denuncia en solitari 

l’endemà i per què no l’acompanyen TMB o l’Ajuntament. També vol saber què va fer fins 

llavors la Guàrdia Urbana, què va fer després i com es van coordinar amb els Mossos 

d’Esquadra. Així mateix, demana si ja s’ha presentat una denúncia com a Ajuntament de 

Barcelona, si el govern està disposat a presentar una querella si se n’identifiquen els autors, si el 

govern presentarà accions de responsabilitat contra els satèl·lits de la CUP –Arran i Endavant–, 

que no tan sols han defensat aquestes accions, sinó que han reivindicat i han anunciat noves 

accions violentes a Barcelona o on sigui convenient. Pregunta si el govern està disposat a fer tot 

això o si ja ho ha fet, perquè el Sr. Colom no n’ha dit absolutament res. 

En aquest sentit, vol posar en valor que aquest discurs turismofòbic està donant pas a la 

«turisme borroka», que recorda l’embrió de Batasuna, les joventuts de la qual –Jarrai– 

promovien la violència urbana a Barcelona o en altres ciutats. Per això també demana que no es 

frivolitzi amb aquests temes i que se sigui contundent. Considera que hi ha hagut una reacció 

tèbia per part del govern municipal i del Govern de la Generalitat. Recorda que va sentir el 

conseller d’Economia, el Sr. Santi Vila, dir que s’estudiaria aplicar la Llei de turisme als autors 

de l’atac de l’autobús. Pensa que davant d’aquests atacs dels satèl·lits de la CUP no s’ha 

d’aplicar la Llei del turisme, sinó el Codi penal. 

Per acabar, conclou que qui sembra vents cull tempestats. Destaca que el govern municipal ha 

creat turismofòbia a Barcelona, i pensa que l’ha generat per ocultar la seva incapacitat per 

resoldre algunes de les conseqüències no desitjades del turisme, que és una activitat que crea 

ocupació a Barcelona –més de 100.000 llocs de treball– i que genera riquesa –un 14% del 

producte interior brut. 

 

La Sra. MEJÍAS, respecte a la petició del Sr. Colom perquè es retracti, indica que el 18 de 

setembre de 2015 El País titulava: «Varios concejales de Colau piden el voto tanto por la CUP 

como por Rabell. Pisarello, Pin y Asens firman un manifiesto a favor de las “candidaturas de 
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ruptura”.» Diu que deu ser de la ruptura dels vidres o de les rodes dels autobusos. Assenyala 

que l’1 de setembre de 2016 el diari El crític titulava: «Asens diu que li sembla desitjable una 

aliança electoral amb la CUP.» Conclou, doncs, que no s’ha de retractar, sinó que en tot cas 

s’han de retractar ells, que han de dir si no és veritat. 

Així, doncs, considera que queda clar que la CUP és el soci preferent del govern i per això 

aquest mira cap a una altra banda i qualifica els actes vandàlics i de violència com a acció 

simbòlica, com ha dit el Sr. Colom, que també ha afegit que aquests actes es reprodueixen per 

tot el país com una acció simbòlica. Anima el Sr. Colom a dir als hotelers i als propietaris de les 

bicicletes que són accions simbòliques, perquè a ells els costen diners i posen la denúncia. Es 

queixa que el Sr. Colom encara no ha dit si la posarà o no i si n’ha dut una còpia a la sessió. Diu 

que, si el Sr. Colom s’anima a continuar encobrint els actes de la CUP, espera que, ja que s’ha 

anunciat que volen l’expropiació dels hotels, es comenci per l’hotelet rural de la Sra. Mireia 

Boya o pel xalet de la portaveu d’Endavant. 

Considera que al Sr. Colom li han posat davant un clar desafiament, perquè aquests grups han 

dit que seguiran amb aquests actes vandàlics quan ho considerin oportú. Pregunta què farà el 

Sr. Colom si el desafien. Demana si el Sr. Colom pensa que té autoritat política i moral per fer 

alguna cosa més que encobrir-los. Reitera que aquests grups han desafiat el Sr. Colom, tenint en 

compte que han dit que convertiran Barcelona en l’escenari dels seus actes vandàlics cada 

vegada que en tinguin ganes. Pregunta si el govern intentarà impedir-ho, si posarà denúncies, si 

incrementarà la presència policial. 

Constata que el Sr. Colom deia que això és conseqüència d’un model turístic en què el govern 

ha treballat molt, i apunta que sempre es treu com a idea que el govern ha fet una normativa 

contra els allotjaments turístics. Destaca que el 78% dels veïns considera que el problema no 

són els allotjaments turístics, sinó la conducta dels turistes. 

 

El Sr. BOSCH li diu al Sr. Colom que el seu Grup creu que s’ha de parlar dels problemes. No 

pensa que ocultant els problemes es faci cap favor a ningú, sinó que se n’ha de parlar. Opina 

que si s’ha convocat una sessió per parlar dels problemes del turisme se n’ha de parlar i que cal 

condemnar les accions reivindicades per Arran, però també cal parlar dels problemes que ha 

generat el Partit Popular en la seva gestió de l’aeroport de Barcelona. Pregunta per què no s’ha 

evitat el perjudici a milers de turistes, viatgers i ciutadans; per què no s’ha demanat l’exempció 

a la revisió exhaustiva dels passaports com han fet 12 països més de la Unió Europea; per què 

l’aeroport de Barcelona és l’únic dels 27 que té problemes en tota la xarxa que comanden 

AENA i el Govern espanyol; per què el Sr. Millo no hi és ni se l’espera; per què no hi ha ningú 

a la delegació del Govern; per què quan s’ha intentat parlar amb algú només s’encerta a parlar 

amb el subdelegat del Govern de Girona, que evidentment de l’aeroport del Prat en sap poca 

cosa; per què triguen 14 dies a venir a l’aeroport de Barcelona el secretari d’estat del Partit 

Popular quan fa gairebé 2 setmanes que s’allarguen els problemes. Diu que ell també té 

preguntes. 

 

El Sr. COLOM informa que l’Ajuntament de Barcelona ha posat una denúncia a través de 

TMB, ja que és una empresa participada per l’Ajuntament. Comenta que el tinent d’alcalde ha 

assenyalat en declaracions que l’Ajuntament es personarà, i ratifica que es farà, tot i que caldrà 

veure de quina manera, perquè s’ha de fer com sigui més correcte jurídicament. 

Respecte a la turismofòbia, contesta que el govern no ha creat en cap moment turismofòbia. 

Recorda que Barcelona en Comú va guanyar unes eleccions com a grup perquè a la ciutat de 

Barcelona feia molt pocs mesos hi havia hagut una gran eclosió a la Barceloneta de moviments 

veïnals que estaven en contra d’una política turística que en aquell moment era una política de 

deixar fer, que no hi havia cap actuació, que es deixava que els pisos turístics prosperessin, que 
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no hi havia hagut un pla estratègic, perquè s’havia quedat en un calaix. Reitera que va ser el 

govern actual qui va encarar el que era un clamor de les diverses parts de la ciutat: una ciutat on 

poder viure, una ciutat on el dret a l’habitatge es garantís. Diu que això és el que s’està 

treballant. 

Constata que l’oposició anomena «turismofòbia» a ser crítics amb un model. Creu que no li fan 

cap favor a la ciutat, perquè a aquesta cal dir-li que se serà capaç de reconvertir aquest model en 

un model que generi beneficis, però que alhora també cal reequilibrar els costos i els guanys. 

Diu que així ho reconeixen moltes altres ciutats, que no tan sols és un problema de Barcelona, 

sinó de moltes altres ciutats que comparteixen diagnosi i solucions. Admet que en aquest procés 

hi ha qui fa manifestacions fora del que correspondria i fa actes greus, que anteriorment ha 

anomenat simbòlics perquè és el que s’ha utilitzat. Reitera que hi ha, però, una dimensió i que 

no es pot posar en el mateix calaix una pintada que un acte. 

Li diu al Sr. Blasi que el Sr. Forn tira pilotes fora quan se li pregunta què faran i diu que això és 

culpa de Barcelona en Comú. Pensa que el Sr. Forn, que té els Mossos d’Esquadra, potser 

hauria de fer alguna cosa. 

Finalment, li diu a la Sra. Mejías que cadascú és lliure de votar a qui cregui convenient, i fins i 

tot és lliure de participar i formar part de dos partits de manera consecutiva, cosa que mai no li 

ha retret. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 18 hores. 

 


