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ACTA núm. 2/2016 

ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 
 
Al teatre del Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona, carrer Viladomat, 2-8, 
el dia SET D’ABRIL DE 2016 a les 19.00 hores, s’hi reuneix el Consell del 
Districte, per celebrar l’Audiència Pública de conformitat amb el que disposa el 
Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de l’Eixample, 
sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona Ima. Sra. Trini 
Capdevila i Burniol i la vicepresidència de la consellera Teresa Maria Pitarch i 
Arbós, assistits per la secretària delegada del Consell del Districte, Sra. Ana 
García Cachafeiro, que certifica. A efectes d’assessorament, hi assisteix també 
el gerent del Districte, el Sr. Màxim López Manresa. 
  
Hi concorren també el regidor del Districte de l’Eixample, Im. Sr. Agustí Colom 
Cabau, i la regidora adscrita Ima. Sra. Francina Vila Valls (CiU). 
 
A continuació es realitza una transcripció literal de les intervencions dels veïns i 
veïnes i representants de les associacions i entitats, així com de les respostes 
per part del regidor i de la presidenta del Consell Plenari del Districte de 
l’Eixample. 
 
La presidenta, constatada l’existència de quòrum legal, saluda els assistents i 
obre la sessió d’Audiència Pública del Districte de l’Eixample a les 19.00 hores, 
que comença. 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
inicia la presentació de l’Audiència: 
 
...però no hi ha temps controlat, per tant, els ciutadans i ciutadanes podeu dir 
allò que us sembli amb el temps que considereu que necessiteu. 
 
Per tant, el que faria directament és cedir la paraula al Sr. Àlex Broch, que feia 
una demanda de paraula per parlar del tema dels pisos turístics. 
 
Té la paraula el Sr. Àlex Broch.  
 
 
El Sr. Àlex Broch indica: 
 
Abans us deia que, contra tota norma, ho porto escrit, per tant llegiré, així 
m’ajustaré al temps, tot i que ara sabem que tenim més temps del qual 
inicialment disposàvem. 
 
El títol genèric de la intervenció és «Pisos turístics», i llegeixo. 
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La meva intervenció es un prec, un prec a l’equip de govern de la ciutat i a tots 
els partits de l’oposició. Abans, però, i en nom de tots els veïns afectats, vull 
manifestar la satisfacció per l’acord final aconseguit per a l’ús futur de l’edifici 
de Transformadors, que com a casal de barri acollirà les entitats que 
necessiten aquest espai, així com activitats per a joves i grans en un espai 
compartit. Solament vull dir que estarem atents perquè els acords assolits es 
compleixin. I dic això amb el mal gust de lectura o incomoditat que ens produeix 
avui un article publicat a La Vanguardia que parla d’altres espais municipals 
ocupats a la ciutat. Per tant, nosaltres seguim on érem i seguirem atents, però 
també ens felicitem pel punt on ara som. 
 
El prec és simple: posin-se d’acord, si us plau. Que més enllà de les estratègies 
de partit hi hagi la defensa del benestar dels veïns i el dret a poder viure a 
casa. Els representants polítics veterans en aquestes audiències recordaran 
que fa anys l’Associació per un Eixample Sostenible va ser de les primeres 
associacions de veïns que va portar el tema i el problema dels pisos turístics a 
l’Audiència Pública. I el testimoni de molts veïns afectats confirmava la gravetat 
del problema. Ara el problema és conegut, reconegut i compartit. Per tant, facin 
una taula de consens, i orientin i trobin les solucions al problema. Facin l’esforç 
de fer-ho. A la premsa llegim, malauradament com gairebé sempre, les seves 
dissensions, però els veïns no necessiten ni esperen dissensions, sinó 
solucions. Entenem les dissensions ideològiques, però no quan es fa la 
radiografia d’una problemàtica objectiva que necessita i obliga respostes i 
solucions objectives. No vull entrar, en aquesta breu intervenció, en la 
casuística de la problemàtica que tots ja sabem i coneixem. 
 
Només vull recordar el prec que els deia: Arribin tots, govern i oposició, als 
acords necessaris i orientin la solució del problema dels pisos turístics, perquè 
per a tots vostès i nosaltres el dret a viure a casa és un dret del tot 
irrenunciable, un dels primers drets per poder viure en una ciutat com 
Barcelona. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Charo Martínez. 
 
 
La Sra. Charo Martínez saluda tothom i exposa: 
 
La meva intervenció no és llarga, és curta, i té una sèrie de targetetes que 
tothom coneix, segur, segur, que són les targetetes que es donen al carrer, que 
es deixen als cotxes, etcètera, dels prostíbuls en els pisos, no dels locals de 
massatges amb final feliç, sinó dels prostíbuls als pisos. 
 
Em voldria referir a la proliferació creixent en els nostres barris de pisos on es 
practica la prostitució que en podríem dir xinesa, per les persones que 
l’exerceixen. L’Eixample Dret i Fort Pienc en són un bon exemple. 
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És veritat que la prostitució no té nacionalitat, però el desmesurat creixement 
que s’ha produït en ben pocs anys d’aquest tipus de prostitució obliga a fer una 
reflexió. Sabem que la regularització de la pràctica de la prostitució no és 
senzilla, i que es pot caure en demagògies fàcils i ben diverses. També sabem 
que el tema ha entrat al Plenari de l’Ajuntament, i segons hem llegit a la 
premsa, ha tingut un resultat ben incert. Però mentrestant no podem ignorar 
aquesta pràctica que s’anuncia i que gairebé cada dia podem trobar als 
parabrises dels cotxes aparcats al barri, que es reparteixen directament mà a 
mà, i home a home, i fins i tot s’han trobat reclams repartits per Maresme, 
Fòrum, etcètera, anunciant locals entorn a la Sagrada Família, i és una activitat 
clandestina. Almenys si no existeix un llistat i un control dels pisos de la ciutat 
on es practica, i si aquesta activitat no tributa impostos, caldrà considerar-la 
clandestina. Però més enllà de la seva possible legalitat o il·legalitat, a hores 
d’ara tots sabem que: u, és una activitat instrumentalitzada per totes les màfies 
que hi ha darrere, que en són moltes, i que hi ha a la ciutat. Unes màfies amb 
estructures piramidals, jo conec bé aquestes estructures. Dos, que les 
principals afectades són les dones xineses, que si no és una pràctica 
voluntària, estan assetjades i explotades. Tres, que els perjudicis i problemes 
de convivència, hàbitat i relació que produeixen en les finques de veïns on 
s’instal·la un prostíbul, amb tots els efectes secundaris que se’n deriven, són 
molt semblants i paral·lels als que produeixen els pisos turístics. En tot cas, es 
degenera greument la vida en les comunitats i finques de veïns on s’instal·la un 
prostíbul. 
 
Si això és així, si el debat sobre els pisos turístics està obert amb voluntat de 
solució, ens preguntem i preguntem com afronta l’equip de govern i l’oposició la 
situació dels prostíbuls a les finques de veïns del nostre districte. S’ha contactat 
i parlat, per posar un exemple, per valorar el problema de manera conjunta, 
amb el consolat xinès a Barcelona? Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i especifica que tant la Sra. Charo Martínez com el Sr. 
Àlex Broch parlen en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes per un Eixample 
Sostenible. A continuació, dóna la paraula a la Sra. Elisabeth Casañas, de la 
plataforma PVT. 
 
 
La Sra. Elisabeth Casañas agraeix el torn de paraula i explicita que el nom de 
la plataforma és Plataforma Pro Viviendas Turísticas (PVT). A continuació, 
exposa: 
 
Lo que quería comentar primero es sobre el proceso Decidim Barcelona, que 
habéis comenzado esta administración. Yo quería hacer una observación 
acerca de la invisibilidad que hemos tenido en el proceso en cuanto a algunas 
propuestas que se han realizado. Algunas propuestas que se han realizado, 
que han resultado mayoritarias, y algunos de vosotros habéis estado presentes 
en esas sesiones, cuando nosotros hemos recibido los resúmenes han 
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desaparecido propuestas que fueron votadas mayoritariamente y les hemos 
contestado y no hemos recibido ninguna respuesta. Sabe un poco mal porque 
parece que las cosas que se votan mayoritariamente se quieren invisibilizar, o 
no se quieren mostrar o no se quieren enseñar.  
 
El día 13 de junio, aquí mismo, en el Eixample, hubo una reunión de Decidim 
Barcelona con algunos de los que están aquí, y una de las propuestas 
mayoritarias fue dar más licencias de apartamentos turísticos para evitar la 
ilegalidad. Eso desapareció del resumen. Y sabe un poco mal, porque es el 
tiempo que uno dedica y cuando hay algo que incomoda, no se quiere hacer 
ver. Es un proceso participativo y no resulta ser lo que realmente dijeron que 
iba a ser. 
 
También fuimos a Hostafrancs y nos entregaron unas hojas con los resultados 
de lo que aparece en Decidim Barcelona, de propuestas en contra y a favor, y 
muestran unas estadísticas que son exactamente lo contrario de lo que 
muestra la página web. Las posturas a favor triplican las que están en contra, y 
enseñan unas estadísticas con unos números y nosotros nos quedamos 
anonadados. Todo está en la web, todo se puede ver y todo se puede 
contabilizar, y se pueden sumar todas las propuestas en contra y a favor, y las 
propuestas a favor triplican las propuestas en contra. Yo solo hago un llamado 
a la reflexión, que tratéis de no invisibilizar. Si estáis haciendo un proceso 
participativo, sed valientes y estad dispuestos a escuchar lo que realmente os 
quiere decir la gente, porque si no, el proceso participativo no tiene el sentido 
que estabais buscando. 
 
Por otra parte, nos gustaría que se buscaran soluciones para los vecinos que 
tienen un problema real con las viviendas turísticas. Los problemas reales de 
convivencia que existan se han de atender, pero no se puede seguir 
generalizando e induciendo a la noticia. Tampoco se puede hablar de un apoyo 
mayoritario, porque realmente no se sabe si lo tienen, porque actualmente se 
está cuestionando seriamente. Y tampoco se puede seguir actuando de 
espaldas a la legalidad, permanentemente hablan de ilegalidad, pero se está 
actuando en muchos ámbitos de espaldas a la legalidad desde el Ayuntamiento 
en el tema de las viviendas turísticas. Muchas gracias. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Montserrat Gabarró Font, que 
parlarà en nom de la Fundació Gabarró i l’escola Fàsia. 
 
 
La Sra. Montserrat Gabarró saluda els presents i explica: 
  
Jo venia aquí sense portar res preparat, però ja que em donen la paraula, 
l’agafo, no sé si em faré pesada a l’Ajuntament. La nostra escola, a la qual ja 
no pertanyo perquè fa anys que estic jubilada, es dedica a l’educació especial, 
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atén nens amb dificultats i és l’única escola d’aquest tipus que hi ha a 
l’Eixample. 
 
L’últim any de l’alcalde Hereu se’ns va prometre, i així consta a la Gaseta 
Municipal, que en el xamfrà de Germanetes on ara hi ha una mena de carpa i 
uns horts... tenim un projecte fet i ho tenim tot preparat, tenim tots els papers 
que ens van demanar tramitats però la cosa no arrenca. Sis anys els he 
esperat, però si he d’esperar-me sis anys més, potser ja m’hauré mort. I volia 
saber si hi ha alguna possibilitat, si és que ens ho volen negar, perquè si és 
així, ens haurem d’espavilar i potser treure aquestes escoles de Barcelona i 
posar-les a les rodalies. El Sr. López està perfectament al corrent de com està 
la nostra situació i la tramitació. Ja han passat dos governs des que ens ho van 
prometre, i seguim igual. Volia saber si hi ha possibilitats i, si no, ens haurem 
d’espavilar per altres bandes. 
 
En total atenem uns 160 alumnes, i val la pena que no es tanqui, perquè 160 
nens amb problemes al carrer seria un problema molt gran. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció, comenta que a continuació respondrà el regidor del 
Districte, i comenta a la Sra. Gabarró: 
 
Volia dir-li a la Sra. Gabarró que no hi ha cap ciutadà que es faci pesat, que les 
audiències públiques justament són un lloc on els ciutadans i ciutadanes han 
de venir a explicar allò que els sembla, i els que estem a l’altra banda de la 
taula, que som els polítics, tant si estem a l’oposició com si estem al govern, 
tenim l’obligació i el deure d’escoltar els ciutadans. Per tant, sempre que vostè 
vulgui pot venir a parlar del que la preocupa, només faltaria. 
 
 
El Sr. Agustí Colom saluda els presents i n’agraeix l’assistència, i, tot seguit, 
dóna resposta a les diferents intervencions: 
 
Bona tarda i gràcies per la vostra assistència a un acte en el qual esteu exercint 
un dret, que és el dret de demanar el rendiment de comptes sobre diversos 
temes i qüestions que us preocupen, i que també preocupen l’Ajuntament, i que 
hi ha d’actuar o hi actua, i, per tant, podeu saber els estats de les actuacions, 
quines són les intencions, i en els casos en els quals fem actuacions que poden 
no coincidir amb els criteris dels ciutadans i ciutadanes, podeu tenir el dret a 
demanar que l’Ajuntament i el seu govern expliqui quins són els arguments pels 
quals ha actuat en una direcció o en una altra. 
 
Contestaré una per una les intervencions. Hi ha dues preguntes sobre el mateix 
tema, però per deferència a les dues persones les contestaré per separat, tot i 
que, encara que es plantegen en sentit diferent, la resposta tindrà la mateixa 
línia de coherència. 
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El Sr. Àlex Broch ens preguntava sobre els pisos turístics i plantejava la 
necessitat que els veïns puguin gaudir del seu benestar. Jo diria no només del 
seu benestar, sinó que, a més —i així ho pensa aquest govern i ho ha plasmat 
en el pla urbanístic, que és el PEUAT— hem plantejat el dret a l’habitatge dels 
ciutadans i les ciutadanes de la ciutat de Barcelona. Per tant, hem de preservar 
els dos elements, primer aquest dret a l’habitatge, disposar d’habitatge i que la 
ciutat amb la seva multiplicitat d’usos, una ciutat on també hi ha usos 
econòmics necessàriament, perquè si no tinguéssim usos econòmics a la 
ciutat, seria una ciutat que no podria prestar els serveis necessaris als seus 
veïns i veïnes i, per tant, hi ha d’haver comerç i també activitat econòmica, que 
és el que dóna riquesa a la ciutat i crea ocupació. Per tant, hi ha un ús de la 
ciutat que s’ocupa de determinades activitats econòmiques, però bàsicament 
és una ciutat on els veïns i veïnes han de viure, perquè és clar que si no 
tinguéssim aquests veïns i veïnes, no tindrien cap lògica ni cap sentit aquestes 
activitats econòmiques, que les defensem i les necessitem per poder defensar 
les condicions de vida dels veïns i les veïnes. 
 
Aquest és el nostre objectiu o el nostre criteri, per una banda preservar el dret a 
l’habitatge, tenir aquests habitatges, i de forma simultània que la vida a la ciutat 
sigui en unes condicions raonables i acceptables, que vol dir gaudir d’un 
benestar, i entre els molts elements que formen el benestar, hi ha el dret a 
poder descansar i gaudir de l’espai privat en unes condicions que no es vegin 
alterades de forma important per les actuacions d’altres companys i veïns i 
veïnes. 
 
En aquest sentit, nosaltres hem fet una actuació pel que fa al volum 
d’habitatges d’ús turístic, i segurament hem de fer un treball més intensiu pel 
que fa a les tensions i a la compatibilitat entre els diversos usos dels pisos 
turístics i els habitatges. Pel que fa al volum, aquí hi ha una cosa que tots hem 
de tindre present, que és que a Barcelona i en general a totes les ciutats 
catalanes i de l’Estat espanyol, a diferència d’altres ciutat d’altres països on la 
normativa al voltant de l’habitatge i de les activitats econòmiques de caràcter 
turístic es regula des dels ajuntaments, a Barcelona i a la resta de Catalunya i 
de l’Estat l’activitat no es regula des dels ajuntaments. La llei de l’habitatge és 
una llei catalana, i les competències les té la Generalitat, i pel que fa a les 
llicències d’habitatges d’ús turístic, també té les competències la Generalitat. 
 
En el seu moment la Generalitat va començar amb una norma que deia que 
s’havien d’atorgar llicències per disposar d’un habitatge que tingués aquest 
tipus d’ús, però després es va passar a un règim de comunicat, que vol dir que 
qualsevol persona que reuneixi unes condicions mínimes, és a dir, assegurar el 
manteniment de l’espai, que tingui un telèfon de 24 hores i una cèdula 
d’habitabilitat, només ho ha de comunicar a l’ajuntament i l’ajuntament no té 
capacitat per poder denegar-ho, sempre que compleixi aquestes condicions 
que són mínimes. Dins el conjunt de condicions en altres ciutats europees 
equivalents a la nostra, podríem entendre que aquestes condicions estan dins 
la gamma de la laxitud. Per tant, no són unes condicions excessivament 
restrictives. Sí que van introduir un element diferent de les altres ciutats, que 
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era l’obligació que estigués registrat. Aquesta novetat s’ha mantingut i és un 
element que ens distingeix de les altres ciutats, ja que no totes tenen aquest 
element de registre, i això fa que per poder complir aquesta activitat, han 
d’estar registrats. 
 
Com saben, en l’anterior mandat, per diverses polèmiques i debats sobre els 
pisos turístics, es va decretar una moratòria. Entenc que, en principi, una 
moratòria pretén aturar un procés per poder donar temps a construir una 
legislació, en aquest cas un pla urbanístic perquè era una moratòria 
urbanística, poder construir un pla urbanístic que permeti que quan finalitzi la 
moratòria o abans, quan el pla urbanístic estigui finalitzat, hi hagi una normativa 
urbanística que reguli els pisos turístics. L’única potestat que té l’Ajuntament és 
en termes urbanístics, i això vol dir que l’únic que pot fer és limitar-ne el 
nombre, no les condicions, o la seva ubicació. Ho pot ordenar i dir on poden 
estar i on no poden estar. 
 
Es va decretar una moratòria, que venç a mitjan aquest any. Es va fer per un 
any i després per dos, i en aquests moments el govern ha fet un pla urbanístic, 
el PEUAT, Pla urbanístic d’allotjaments turístics, on es preveuen també els 
habitatges d’ús turístic. I aquest PEUAT planteja dues qüestions. Primer s’ha 
de dir que en aquest moment està en fase d’exposició pública i, per tant, 
qualsevol persona o entitat pot fer les esmenes que consideri oportunes, fer les 
seves consideracions, i després seran estudiades, respostes i determinaran 
l’aprovació final, que també dependrà del que aprovin els diferents grups 
municipals. 
 
En aquest moment el PEUAT planteja que en termes d’habitatge d’ús turístic hi 
hagi la defensa i la preservació de l’habitatge residencial i que no es pugui fer 
cap allotjament turístic ocupant un habitatge residencial previ. Per tant, en 
aquests termes, si s’aprovés definitivament, no seria possible que un habitatge 
que hagi tingut un ús residencial previ, utilitzant un termini raonable, és a dir, si 
abans no estava en desús durant anys, sigui subjecte de ser constituït de nou 
com un habitatge d’ús turístic o qualsevol altre tipus d’allotjament. Per tant, un 
habitatge residencial no es pot convertir en allotjament turístic. 
 
Després hi ha un plantejament general sobre els allotjaments, que és la 
determinació de les tres zones, en les quals hi ha unes zones que es 
consideren sobresaturades i no tindrien creixement, i a més en aquestes zones 
sobresaturades hi ha una part, que bàsicament és Ciutat Vella, que es regeix 
per un Pla d’usos que estableix un règim especial per als habitatges d’ús 
turístic, que tenen un període per convertir-se en edificis sencers. I pel que fa a 
la resta de la ciutat... hi ha un espai de saturació que no podria créixer, només 
es podrien canviar llicències, si alguna es donés de baixa en podria aparèixer 
una de nova. I a la resta es planteja un creixement sostingut. 
 
En aquest moment això està en aprovació prèvia, però també s’ha fet un Pla 
d’HUT, que es va aprovar i que venia de l’anterior mandat, i que s’ha aprovat 
definitivament perquè la moratòria vencia i el PEUAT encara no ha anat més 
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enllà. El PEUAT marcarà quina és la posició definitiva respecte als habitatges 
d’ús turístic, però en aquests moments, mentre no hi hagi aquesta aprovació 
definitiva, ja hi ha una aprovació, que és la del Pla urbanístic dels HUT, que va 
en els mateixos termes de l’aprovació inicial del PEUAT. Això seria respecte al 
volum. 
 
Pel que fa a les tensions que puguin generar els habitatges d’ús turístic, jo 
distingiria dues qüestions. La primera és que Barcelona en aquests moments 
té, fruit dels anys, no és una cosa que hagi aparegut de nou, un parc 
d’habitatges d’ús turístic il·legals que supera segurament ja amb escreix el 
legal. Per tant, des d’aquest govern tenim la voluntat d’eliminar-lo totalment per 
dos motius. El primer, perquè és il·legal; i el segon, tant o més important, 
perquè si tenim un parc que no està sotmès a la normativa, ni a la regulació, ni 
a l’acció de govern, qualsevol mesura que fem sobre el tema dels HUT no 
tindrà cap efectivitat perquè se’ns escaparà, perquè estaran dins de la 
il·legalitat. Per tant, tenim molt clar que tota la política sobre els allotjaments 
turístics passa necessàriament per eliminar o reduir al màxim la il·legalitat dels 
allotjaments. I en aquests moments la il·legalitat dels allotjaments és 
bàsicament els habitatges d’ús turístic que no tenen número de registre, i 
alguns habitatges d’ús turístic o albergs que poden estar en fase de legalització 
però que estan actuant com un hotel per l’ús excessiu d’habitacions o de llits 
amb relació a l’espai. 
 
Sé que m’estic estenent, però com que són poques preguntes i com que el 
tema ens concerneix a tots, potser val la pena dedicar-hi més temps que el que 
hi dedicaríem en una audiència on tinguéssim moltes preguntes, si a vostès no 
els sembla malament. 
 
Pel que fa a la qüestió de la il·legalitat, nosaltres no hem deixat d’actuar. No va 
deixar d’actuar el govern anterior i no hem deixat d’actuar nosaltres a través de 
les formes de control i inspecció. Tots sabem que el control i la inspecció són 
necessaris, però sigui pel sistema garantista normatiu que hi ha, sigui pels 
recursos d’inspecció i de Guàrdia Urbana dels quals disposem, sigui per les 
dificultats del que significa poder entrar en un habitatge privat, sigui pel que 
sigui, els controls són altament ineficaços. Per tant, estem treballant per millorar 
totes les mesures. Les estadístiques ens diuen que per poder fer una inspecció 
d’un habitatge que acabi en precinte com a mitjana hi acabem anant, l’inspector 
o la persona que exerceix les funcions d’inspecció, nou vegades. Això vol dir 
que l’eficàcia és molt baixa si pensem en el nombre d’habitatges que hi ha i les 
vegades que els hem de visitar per obtenir un resultat. I això és fruit d’un cúmul 
de situacions que no s’expliquen només per una qüestió. 
 
Nosaltres hem de seguir i treballar en aquesta línia, però també hem de 
treballar en altres línies. Constituirem aviat, perquè ja està decidit, utilitzant 
l’àrea de Turisme de l’Ajuntament, un equip de treball en el qual hi haurà 
Llicències, Serveis Jurídics i Turisme, per treballar aquest tema des de 
diferents enfocaments. Estem treballant amb la Generalitat, que ha iniciat una 
via que és la de denunciar directament qui s’anuncia i que no mostra el seu 
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número de registre. És una via diferent de la que hem fet a l’Ajuntament de 
Barcelona, té més riscos des del punt de vista jurídic, per tant, s’han presentat 
recursos que han sigut guanyats per la Generalitat, i en el moment que es 
consolidi, com que estem treballant conjuntament, pot ser una fórmula que 
també adoptem nosaltres. 
 
També estem treballant amb les plataformes on s’estan publicitant aquests 
habitatges en una doble via. Els hem posat unes sancions, però sabem que 
serà més efectiu si som capaços de trobar la col·laboració d’aquestes 
plataformes, per la decisió ferma de l’Ajuntament de no permetre que en cap 
plataforma es pugui anunciar algú que està en la il·legalitat, igual que no 
s’anuncien altres productes que són il·legals. Les plataformes, que moltes són 
multisectorials i en les quals es poden anunciar diferents productes, tenen cura 
perquè determinats productes que no són legals no siguin anunciats. Per tant, 
nosaltres hem pres una decisió ferma perquè aquestes plataformes també 
actuïn en el mateix sentit i no acceptin publicitat de cap habitatge que no tingui 
aquest número de registre. 
 
Estem treballant en altres línies, i em permetreu que per discreció i per 
l’eficàcia de les mesures no les anunciï. En tot cas, quan les tinguem ben 
treballades, les anunciarem, però ho estem fent. Coneixem altres ciutats que ho 
estan fent, i estem treballant conjuntament amb diverses ciutats per compartir 
experiències. És un element important i fonamental, perquè si no resolem això, 
tota la resta que fem tindrà poca efectivitat perquè qualsevol regulació... És a 
dir, encara que tinguéssim una norma, que també estem treballant amb 
l’Administració de la Generalitat per valorar si caldria fer una norma respecte 
als habitatges d’ús turístic que fos menys laxa, ho estem treballant i la 
Generalitat té la voluntat de treballar-ho amb nosaltres i ho està analitzant, però 
encara que tinguéssim una normativa que fos molt estricta o més estricta que la 
que tenim, seria el mateix, perquè no tindria cap efectivitat sempre que hi hagi 
l’espai ampli per poder-se posar en el lloc de la il·legalitat. 
 
A més, pel que fa a aquest aspecte, tots els grups municipals de l’Ajuntament 
ho compartim, tenim discrepàncies en altres aspectes però pel que fa als temes 
sobre la il·legalitat no hi ha cap discrepància i tots compartim el mateix. Podrem 
defensar majors o menors regulacions, ser més estrictes o ser-ho menys, però 
crec que tots els grups municipals, perquè si no, no tindria sentit, estan per la 
legalitat, estan perquè es compleixi la norma, i podrem dissentir de la norma, 
però una vegada s’ha aprovat una norma, tothom desitja que es compleixi. Per 
tant, tenim el suport i el treball conjunt de tots els grups. 
 
I finalment queda un tercer aspecte, que no me n’oblido, que és aquells pisos 
que poden ser legals però que per les seves característiques, un pis turístic 
amb freqüentació important, moltes vegades el nombre dels habitants dins el 
marc legal de la cèdula d’habitabilitat és molt superior al que és habitual en els 
pisos d’una ciutat com Barcelona, on tenim famílies nuclears no gaire extenses, 
que fan ús dels serveis de la comunitat, a vegades generen una sèrie de 
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tensions. Crec que aquí s’han de dir dues coses, i això em serveix per a la 
resposta que després donaré a l’Elisabeth. 
 
Si mirem el nombre de denúncies en aquest aspecte no són gaire elevades, 
però les denúncies que hi ha generen una tensió molt elevada en el seu entorn. 
No és un problema de si n’hi ha moltes o poques, no n’hi ha moltes, però les 
poques que hi ha generen molta tensió, i en som conscients. Per què? Perquè 
en els casos en els quals hi ha un propietari que té una responsabilitat, quan hi 
ha qualsevol inconvenient o incident, queda resolt, però van quedant aquells 
casos en els quals no s’assumeixen les responsabilitats, no es troben 
solucions, els habitatges estan enfocats cap a un tipus de persones, i això fa 
que l’habitatge es converteixi en un problema i hem de veure com ho treballem. 
Nosaltres ho estem treballant amb Inspecció, és una manera de fer-ho, però 
passa el mateix que amb el tema dels il·legals, el procés és llarg. Estem 
treballant amb unes plataformes que ens suggereixen fórmules d’intervenció i 
de solució del conflicte, crec que hauríem de pensar en una agència 
independent que estigués emparada per l’Ajuntament, que ens permetés 
resoldre els conflictes però amb capacitat decisòria i, per tant, que els 
propietaris tinguessin l’obligació d’estar inscrits i acceptar les resolucions, i que 
ens permetés poder resoldre els incompliments legals per la via de la 
normativa, i en el cas dels que comporten més dificultats per resoldre’s, es 
poguessin buscar aquestes fórmules de concertació. En tot cas, és un tema 
que també hem de resoldre. Si els pisos són il·legals, aquest tercer cas és molt 
més dificultós perquè a l’altra banda de la porta no tenim ningú que ens 
respongui. Per això dic que per tot és fonamental resoldre el tema dels 
habitatges il·legals. 
 
Crec que amb això dono resposta, però com que hi ha un torn de rèplica, ja ho 
veuríem. Pel que fa a les altres respostes, seré molt més ràpid. 
 
Pel que fa al tema de la prostitució, crec que hi ha dos elements. Evidentment, 
qualsevol de nosaltres i com a grups polítics tenim la nostra posició respecte al 
tema de la prostitució. No és un tema fàcil, és sensible, i és un dels temes que 
dins de determinats grups municipals i inclús dins del moviment feminista hi ha 
posicions trobades. Aquestes posicions trobades parteixen sempre d’un factor 
essencial, que és la llibertat de la persona. Aquest govern comparteix que quan 
hi ha tràfic de persones, quan algú l’està exercint de forma obligada, no hi ha 
cap argument de condescendència, per tant, és un tema que va més enllà de la 
prostitució: és tràfic de blanques, són delictes flagrants, i en aquest sentit no hi 
ha cap argument a favor. 
 
En els casos que no són aquests, en què hi ha una decisió lliure, entre 
cometes, perquè aquí hi pot haver el debat de si una persona és lliure si no té 
una alternativa econòmica, però aquest no és el tema ara. Des del punt de vista 
de l’Ajuntament, quina és la nostra competència? La nostra competència és 
que es tracta d’una activitat que quan es fa en un pis, normalment no es té una 
llicència per poder-se exercir. Per tant, si no hi ha llicència, independentment 
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de les nostres valoracions sobre aquesta qüestió, actuem per incompliment de 
la prestació d’una activitat econòmica sense llicència. 
 
En aquests moments l’actuació no és fàcil, perquè hi ha processos 
administratius garantistes i requereix el seu temps, ens hem d’acostumar que 
tots els processos necessiten el seu temps, però han de ser temps raonables, 
no han de ser temps històrics, però hi ha actuacions que tenen més èxit que en 
el cas dels pisos il·legals, perquè normalment és més fàcil evitar que addueixin 
domicili privat quan s’ha detectat aquest tipus d’activitat. En aquests moments 
tenim habitatges en els quals s’ha detectat l’exercici de la prostitució sense 
llicència i, per tant, això obliga l’Ajuntament a actuar. Tenim 48 procediments 
iniciats, en els quals s’ha aixecat acta i s’ha comprovat que no tenien llicència, i 
d’aquests 48, 12 s’han precintat, i seguim tots els procediments administratius 
pertinents perquè tots els 48 acabin amb un precinte, sempre que no hi hagi els 
processos que el propietari pugui recórrer i presentar les al·legacions 
corresponents, però podríem dir que és qüestió de temps. 
 
D’aquests n’hi pot haver de la comunitat xinesa, però també haig de dir que n’hi 
ha molts que no ho són. Per tant, és un tema que no se circumscriu a la 
comunitat xinesa. Pot ser que en una zona determinada n’hi hagi més o menys 
però, en tot cas, és un tema que afecta el conjunt de l’Eixample, i a més hi ha 
des d’empreses fins a persones privades de diferent procedència. 
 
En aquest sentit, només vull reiterar que, com no pot ser d’una altra manera, 
som estrictes i sempre que hi ha una denúncia es verifica si en aquell pis s’està 
exercint aquesta activitat de prostitució sense la corresponent llicència, que 
com saben és una llicència molt restrictiva i habitualment no és per a pisos sinó 
per a locals, per això normalment aquests pisos exerceixen la prostitució sense 
llicència, i el procediment que s’inicia és de precinte per aquest motiu. Més 
enllà del debat més general que puguem tenir, del plantejament, i d’altres 
actuacions, perquè això ho fem des del Districte però el Govern té una 
Regidoria de Cicles de Vida en la qual es treballa tot el tema de la prostitució 
des d’altres enfocaments i plantejaments, però aquí ho estaríem plantejant en 
aquest sentit. 
 
La Sra. Elisabeth Casañas, de la Plataforma Pro Viviendas Turísticas, parlava 
de dues qüestions. Una primera sobre Decidim Barcelona, i jo l’únic que li puc 
dir sobre això és que, en principi, aquesta web de participació on es recull el 
procés de participació del PAM i del PAD té dues vies de participació. Una, 
directament online, per tant, un pot entrar i manifestar les seves propostes. 
Aquí, òbviament, hi ha tota la traçabilitat i tota la garantia que el que una 
persona vota és el que surt, perquè no hi ha cap intervenció. Quan hi ha un 
procés de debat i hi ha un resum sempre hi pot haver una intervenció 
humana... i si ara féssim aquí una prova d’aquelles que fèiem quan érem petits 
a l’escola de dinàmica de grups i ara digués 50 paraules, segurament ningú en 
recolliria les 50, cada persona en recolliria 25 diferents. Per tant, hi ha la 
possibilitat que les persones que ho recullen, que a més no són persones de 
l’Ajuntament sinó que són persones contractades, i no tenen cap tipus... 
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Òbviament tothom té la seva ideologia, però no la coneixem, per tant, vés a 
saber què pensen sobre cada un dels temes. És possible que en algun moment 
hi hagi un error, i cadascú es fixa en els que té interès, però per això enviem els 
resums i la idea és que qualsevol de les entitats o dels participants els valori i si 
considera que no recullen correctament el que s’havia expressat, es poden 
esmenar i corregir. Per tant, tot el procés està construït per intentar garantir al 
màxim la coincidència entre el que s’expressa i s’acorda en aquestes reunions 
amb el que després es transmet. Si creu que en algun resum d’alguna reunió 
no es va recollir la informació correctament, l’encoratjo que faci les al·legacions 
pertinents, ho transmeti, i es comprovarà amb altres persones que ho hagin fet i 
es podrà recollir més correctament. 
 
Penseu que el PAM sempre ha sigut un procés participatiu, però l’esforç i la 
dimensió que té aquest procés és molt superior i, per tant, s’han posat els 
recursos i les eines perquè sigui un procés participatiu que tingui capacitat de 
poder recollir les expressions de tothom. I nosaltres sabem que si donem la 
paraula a qualsevol col·lectiu, a qualsevol veí o veïna, a tothom, significa que 
no necessàriament la paraula de l’altre coincideix amb la meva paraula. Per 
tant, ja ho sabíem des del començament, però creiem en això. Volem saber 
quina és la voluntat i l’expressió del conjunt de la ciutadania, per tant, estem 
jugant fort en aquest tema, a fons, amb els recursos necessaris i amb la 
voluntat que cadascú pugui expressar la seva opinió, perquè això fa que 
coneguem realment el que pensem sobre cada un dels temes. 
 
Sobre el tema de quin és el nostre criteri sobre els habitatges d’ús turístic, ja ho 
he explicat al començament, per tant, la nostra posició és aquesta i no tinc res 
més a afegir-hi, excepte una cosa que és important. Cada persona és lliure 
d’expressar-se com cregui convenient, només faltaria que cadascú no pogués 
dir el que pensa, però jo li demanaria que fos una mica curosa a l’hora 
d’expressar-se i no confondre el que és una realitat amb el que pot ser l’opinió 
d’una persona. 
 
L’Ajuntament no està fent cap pla urbanístic ni cap actuació que estigui 
vulnerant la llei. Primer, perquè això seria prevaricar, i nosaltres no 
prevariquem. Per això, qualsevol pla urbanístic o qualsevol actuació té tots els 
controls interns necessaris, des dels Serveis Jurídics, des dels Serveis Tècnics, 
i si són econòmics per part de l’interventor, per garantir que quan s’està fent 
qualsevol actuació es compleixen totes les normes existents, perquè no podria 
ser d’una altra manera. L’administració està obligada a conèixer la normativa i 
no pot actuar en contra de la normativa sabent-ho. Això és un delicte, és 
prevaricar. Una altra cosa és que totes les lleis, que per això protegeixen les 
persones i intenten protegir els més febles, a vegades poden tenir 
interpretacions diferents, i per això tenim un sistema judicial que, una vegada 
tots els controls que s’han exercit determinen que allò es legal, quan hi ha 
conflicte o algú diu: «Escolti, jo crec que no... digui’m si ho estan complint o 
no»... Per tant, el sistema judicial, a través de la presentació dels recursos 
pertinents, emetrà una sentència en la qual dirà si s’està complint o no la 
normativa. Però tenim un sistema garantista important i, per tant, això no exclou 
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que hi pugui haver sentències, sobre qualsevol actuació passada... Hi ha 
algunes sentències en què es diu «escolti, vostè ho va fer sabent-ho», i altres 
que diuen «no, escolti, això es pot interpretar d’aquesta forma, o hi ha un 
defecte de forma, o hi ha altres elements». I tenim molta jurisprudència que ens 
diu que és correcta aquesta forma d’actuar. 
 
Per tant, en aquests moments, l’Ajuntament entén que totes les actuacions que 
s’han efectuat s’estan fent dins del marc normatiu corresponent i pertinent, com 
no pot ser d’altra forma, amb tots els mecanismes que intenten verificar, i que 
donen seguretat, perquè som nosaltres els primers que volem tindre la 
seguretat que estem actuant correctament, i també els ciutadans, que saben 
que com a mínim han passat els primers filtres, i saben a més, perquè això és 
un estat de dret, que sempre al final hi ha en última instància algú que ens pot 
actuar d’àrbitre en aquest sentit judicial. 
 
I sobre l’escola Fàsia, Sra. Montserrat Gabarró. A veure, vostè ho ha dit, ha dit: 
«Tenim un acord que ens va prometre l’alcalde Hereu». Hi ha hagut dos 
governs, en què nosaltres no hi érem. Per tant, no hem estat nosaltres, ni 
tampoc l’altre govern, qui va cedir aquest espai. Nosaltres compartim amb 
vostè tres aspectes. El primer és que l’escola d’educació especial fa una gran 
feina precisament per a una sèrie de persones, que moltes d’elles formen part 
de la població més vulnerable de la nostra societat, i moltes d’elles, justament 
pel treball que fan les escoles especials, guanyen en condicions de vida, en 
projecte de vida, en capacitat d’autonomia, per tant, és una feina lloable, 
important, que va dirigida justament a aquelles persones que més ho 
necessiten. Per tant, en aquest sentit, és un treball molt valuós. Això vol dir que 
des de les administracions hem d’intentar veure com ajudem, com 
promocionem, com intentem actuar-hi. I a més sabem que a l’Eixample, com el 
cas de molts altres equipaments, però aquest especialment, és un equipament 
que té molt poca presència i que segurament no cobreix totes les demandes i 
necessitats que té l’Eixample. I segurament també sabem que precisament 
perquè és un col·lectiu moltes vegades per sort més reduït, amb unes 
característiques, és un col·lectiu que no té una veu elevada i, per tant, això fa 
que sigui bastant invisible i que no tingui la capacitat de pressió que poden 
tindre altres col·lectius, com les mateixes escoles bressol. 
 
També és veritat que sabem que hi ha tots uns debats importants sobre quina 
ha de ser l’escolarització de les persones que tinguin algun tipus de diversitat 
funcional. Hi ha debats i plantejaments que diuen que haurien d’estar immersos 
en l’escolarització general, i que només en casos determinats no hauria de ser 
així. I hi ha altres posicions que el que plantegen és fer-ho diferent. Per tant, 
des de l’escolarització pública ja s’estan cobrint algunes d’aquestes places, 
sobretot en les primeres edats, perquè hi ha un tractament. Segurament tot el 
que fem serà insuficient, per tant, s’han de fer més coses. Però també és cert 
que en aquest cas concret s’han plantejat dues qüestions. La primera és que 
ens hem trobat, i no va ser aquest govern sinó el govern anterior, que hi havia 
un espai que en tot cas estava promès o no, hem de mirar la Gaseta què diu, 
però en tot cas, hi va haver unes entitats del barri que van demanar aquell 
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espai per fer-ne un ús, el que avui és l’espai dels horts de Germanetes, l’espai 
del Pla BUITS, i el Govern els va cedir aquest espai. Per tant, no hi havia 
intenció ni d’haver-la fet ni de fer-la en un temps proper perquè, si no, no 
s’hagués cedit. Per tant, aquesta és la realitat que tenim. 
 
En aquest espai que es va cedir s’ha anat consolidant una activitat, una activitat 
que està arrelada al barri, una activitat que ha generat una cohesió d’entitats, i 
aquest govern considera que, sense menysprear qualsevol altra activitat 
perquè simplement no són comparables, aquesta activitat és una activitat a la 
qual cal donar una continuïtat perquè està jugant un paper important en el barri. 
I ja la tenim ubicada. I a més, connecta amb tota una gestió de l’espai interior 
de Germanetes, de l’illa, que va molt més enllà del que és el Pla BUITS, sinó 
que té una transcendència. Aleshores, la nostra voluntat en aquest sentit és 
que allò que ja existeix, i que està jugant un paper, i que té una reivindicació, 
poder-li donar una continuïtat. Ja ho he manifestat així en algun ple i en algun 
altre moment en què se m’ha preguntat sobre la qüestió, de dir que va ser una 
decisió, òbviament, d’aquest regidor, perquè quan es va plantejar la primera 
formulació sobre Germanetes es va plantejar així, però forma part, 
coherentment, de la decisió que l’equip de govern del Districte s’ha plantejat. 
 
Això no impedeix que podríem trobar, sent conscients que a l’Eixample no 
abunden els espais públics, algun espai públic per a l’escola Fàsia. Però aquí 
també se’ns genera una altra qüestió, que és una qüestió de debat i de 
principis. La particularitat de cedir un espai públic per a una entitat privada, 
encara que sigui una fundació sense afany de lucre i amb interès general, 
perquè té un interès públic important, no és una pràctica habitual a l’Ajuntament 
de Barcelona ni tampoc d’aquest govern. No és una pràctica habitual. 
L’Ajuntament de Barcelona, els espais públics... És a dir, a la ciutat de 
Barcelona hi ha equipaments privats, i per als espais públics hi ha moltes 
demandes i, aleshores, com que n’hi ha pocs... si en tinguéssim molts espais, 
seria diferent, però com que en tenim pocs, hem de decidir a què se cedeixen. 
Òbviament, fer un CAP, fer una escola bressol, fer un institut públic, sigui 
competència de la Generalitat o de l’Ajuntament, és sempre en sòl públic. Per 
tant, tenim demandes d’espais que ens demana la mateixa Generalitat. 
 
Això no vol dir que el procés de com poder resoldre aquesta situació, o quin és 
el paper que pot jugar l’Ajuntament a l’hora de donar un suport, podem 
analitzar-lo i veure en quins termes es pot fer. I si és un problema que no hi ha 
un espai públic o no hi ha un espai, potser podem fer gestions com hem fet en 
altres casos per intentar trobar un espai privat. Jo desconec quina és la situació 
de l’escola Fàsia, potser no hi ha un problema d’inversió i és més aviat un 
problema d’espai. En tot cas, el que podríem fer és tindre una reunió per poder 
parlar tranquil·lament sobre quines són les necessitats de l’escola, per veure 
quina és la realitat que tenim al districte, i per veure com podem... una activitat 
que crec que mereix tota l’atenció del nostre Ajuntament, veure com la podem 
vehicular d’una forma que també sigui realista. En aquests moments, les 
disponibilitats que tenim d’espai són molt limitades. Els espais dels quals 
podríem disposar aviat no és un termini immediat sinó d’aquí a un temps. Hi 
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estem treballant. Una de les feines que estem fent des del Districte és buscar 
espais que puguin ser susceptibles de ser públics, però això necessita el seu 
temps. 
 
Per tant, com que no sé exactament quines són les necessitats, i en això 
assumeixo la culpa, potser hauríem d’haver tingut una reunió abans per poder 
parlar-ne i poder conèixer bé quines són les necessitats. A partir d’aquestes 
necessitats i saber-les, potser podrem trobar solucions que passin per una altra 
via, perquè l’Ajuntament volem ajudar a trobar una solució. 
 
Crec que amb això he donat resposta. 
 
Ara les quatre persones podran tornar a sortir aquí, si volen. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna inici al torn de rèplica, en què se seguirà el mateix 
ordre que en el primer torn d’intervencions. 
 
 
El Sr. Àlex Broch s’adreça al Sr. Colom: 
 
Senyor regidor, moltes gràcies per les seves explicacions. Jo l’hi agraeixo, però 
és clar, els veïns que amb una consciència cívica podem assistir a actes com 
aquest, que és una participació pública nostra, o podem assistir als plenaris i 
seguir el debat dels polítics sobre els punts conflictius que té el districte i la 
ciutat, aquest és el nostre nivell d’actuació i de coneixement. No accedim a la 
Casa Gran. Aleshores, quan debats els problemes que pertanyen a un districte 
o a la ciutat, i es debaten en el districte, en tenim coneixement. Quan passen a 
Casa Gran, no hi anem perquè tots tenim les nostres obligacions laborals —
vostè és un professional del tema però nosaltres només som ciutadans—, 
aleshores la nostra informació és a través de la premsa. Amb molta atenció 
seguim la premsa i seguim les notícies que la premsa dóna. I si vostès ho 
observen, les nostres dues intervencions d’avui de l’Eixample Sostenible s’han 
dirigit a dos temes que han estat tractats a l’Ajuntament, com són el de la 
regularització de la prostitució i el dels pisos turístics, i la imatge que ens ha 
donat la premsa és la d’una confrontació que a la nostra manera de veure és 
excessiva i diríem que hi ha hagut una escassa voluntat de voler arribar a 
acords en els partits polítics per resoldre el tema. Aquesta és la nostra 
preocupació. I aquesta és la intenció de les nostres dues intervencions d’avui. 
 
La Sra. Charo Martínez m’ha delegat la seva resposta, ho faré breument, i 
després passaré a la meva. És evident, i ho hem dit nosaltres amb molta cura, 
que la prostitució no té nacionalitat. Això ho sabem i ho respectem. És evident 
que hi ha tota una reflexió sobre la llibertat del cos i la utilització del cos, i això 
ho respectem. Però també és evident que en un espai d’aquest districte, que és 
la Dreta de l’Eixample i Fort Pienc, s’ha produït un augment brutal tant de les 
perruqueries xineses amb final feliç —i eren xineses, i això ningú ho pot negar, 
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perquè el físic i l’idioma és determinant—, i nosaltres vam intervenir sobre 
aquest tema. Ara això es produeix en uns pisos turístics, amb unes targetes 
que estan apareixent a tots els cotxes, com vostès saben. I si vostès no ho 
saben, els ho diem i ja ho saben. Imaginem que aquestes targetes porten una 
direcció. I jo mateix al Maresme Fòrum, que és on jo treballo, a l’Enciclopèdia 
Catalana, he trobat els indicatius que parlen sobre l’Eixample. Si un ciutadà ho 
troba, es pregunta com és que les autoritats no ho troben, no ho segueixen i no 
ho persegueixen. Potser està en aquests 140 i escaig controls i registres que 
vostès fan, però com que nosaltres no ho sabem, ho hem de dir perquè ho 
tinguin present. 
 
Hàbilment aquestes màfies canvien de lloc molt ràpidament. Veig que vostè ho 
sap. Per tant, el problema hi és, i nosaltres insistíem que no es deixés de tenir 
present aquesta problemàtica, al marge de les nacionalitats. 
 
Deia això que el nostre coneixement era a través de la premsa i que sabíem el 
que passava a la Casa Gran. És clar, d’altra banda, nosaltres venim aquí i jo no 
solament he defensat en la meva intervenció —i ara vaig a la meva 
intervenció— el dret de viure el veí a casa seva, com el seu i el nostre, i en això 
estem d’acord, sinó que he dit alguna cosa més a la qual vostè no ha fet 
referència i jo vull fer-ho. Probablement, el fet que no estiguem a Aragó i 
estiguem a Urgell significa que tots fem una itinerància i un viatge de 
descoberta de veïnat i de districte, i quan un fa un viatge, i nosaltres l’hem fet, 
per primera vegada he entrat a Teresa Pàmies, que vaig conèixer i que vaig 
tenir l’oportunitat d’escriure sobre la seva obra, m’ha fet molta il·lusió venir i ser 
avui aquí. Però quan algú fa un viatge de descoberta, segurament ho fa amb un 
ànim positiu, amb un ànim potser a vegades ingenu, i potser la positivitat que 
nosaltres us plantejàvem, o la ingenuïtat que nosaltres us plantejàvem, és la 
que jo he llegit quan demanava si era possible que vostès, tots, i no 
m’adreçava només a vostè sinó també a l’oposició, per tant, vostè ha fet la 
seva resposta i falta la de l’oposició, perquè jo m’adreçava a tothom. Quan 
llegim la premsa, que no tinguem aquesta sensació d’enfrontament sinó de 
voluntat de solució de problemes, uns problemes que, com vostè diu, tothom 
comparteix. Jo demanava una taula de consens per orientar el tema dels pisos 
turístics. És més, jo deia: «Arribin tots, govern i oposició, als acords necessaris 
i orientin la solució del problema per poder viure amb tranquil·litat». I que quan 
nosaltres llegim la premsa sobre els seus debats polítics, puguem tenir la 
tranquil·litat i transmetre la tranquil·litat als nostres veïns que tots els problemes 
estan orientats. És això el que també demanava. 
 
És a dir, el que demanàvem és que vostès arribin, si és possible i ens agradaria 
que ho fos, a un mínim comú d’acords. Vostè n’ha dit un, que és el dels 
il·legals, però aquest no és un mínim comú d’acord, és un mínim comú obligat 
d’acord. Per tant, jo el que plantejo és, a tots els partits polítics, que quan hi 
hagi un problema que transcendeix, més enllà de les estratègies de partit, 
tinguin voluntat de solució. Els veïns els ho agrairan. Jo el que estic fent és una 
defensa de veïns. 
 



 
 
 
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria 

 
I la tercera observació que jo voldria fer, sempre amb voluntat positiva, vostè ha 
fet referència a les denúncies. I és cert, a vegades, regidor, vostès han de tenir 
un barem d’actuació, i la denúncia és un d’ells, però al darrere de la denúncia 
feta hi ha la denúncia impossible o la denúncia inútil. I vostès també ho han de 
tenir en compte per tenir una valoració més exacta de la realitat. Per exemple, 
els veïns de l’antic Bailèn 22, creu vostè que seguiran fent denúncies i avisant 
la Guàrdia Urbana? No. I això no vol dir que el problema hagi desaparegut, sinó 
que ells consideren que és una denúncia impossible o una denúncia inútil. 
Perquè quan fan la denúncia, no tenen la resposta de la Guàrdia Urbana en el 
lloc oportú i en el moment oportú. La Guàrdia Urbana diu que té prioritats, però 
vostè també ha dit que hi ha punts calents. En el tema dels pisos turístics diu: 
«Hi ha les denúncies i hi ha uns punts calents, i en aquests és on lògicament 
actuem perquè tenim percepció». Jo em pregunto, i els veïns es pregunten: 
vostès no tenen percepció d’uns problemes d’oci nocturn a la ciutat? Vostès no 
poden avisar la Guàrdia Urbana que facin uns recorreguts en aquests llocs 
calents que existeixen? Si no m’erro, en una audiència pública anterior va venir 
un veí, una persona sense sostre que té presència de tota la violència que es 
genera després de la nit a Bailèn 22? Vostès no poden enviar allà la Guàrdia 
Urbana, alguna patrulla de control, a les hores de sortida perquè així els veïns 
el matí següent no hagin de veure les vomitades pel carrer, i trepitjar les 
vomitades que hi ha entre Casp i Ausiàs March? Aquesta seria una denúncia 
inútil, perquè el veí ja està desesperat i no la fa. 
 
L’altra denúncia sobre els pisos turístics que han de tenir present és que hi ha 
llogaters, que són llogaters i no són propietaris, i no s’atreveixen a fer 
denúncies sobre els problemes dels pisos turístics, perquè tenen por de la 
reacció del propietari i que els tregui fora. Això ho sabem. Hi ha molts veïns que 
no s’atreveixen a denunciar, perquè ells no són propietaris i estan sotmesos a 
un propietari. I com que són llogaters, callen, esperen i aguanten. 
 
I acabo amb un element que no he dit abans, en referència a la delegació de 
resposta de la Sra. Charo Martínez, en aquest moment, i fa referència a la 
prostitució, els veïns de Nàpols 91, que havíem dit que vinguessin aquí a 
exposar el seu problema, estan reunits perquè de cop i volta s’han trobat en un 
d’aquests pisos prostíbul que abans no hi era. Potser en una propera audiència 
pública poden venir per explicar-los que el problema existeix. 
 
Senzillament eren aquestes consideracions, amb voluntat sempre positiva, no 
sé si innocent o ingènua, però em sembla que sí que oportuna. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció, constata que la Sra. Martínez no farà ús del torn de 
rèplica, i dóna la paraula a la Sra. Elisabeth Casañas. 
 
 
La Sra. Elisabeth Casañas agraeix el torn de paraula i comença la intervenció 
amb un aclariment: 
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Antes de nada, quería aclarar el tema. Está claro que el proceso de 
participación ciudadana Decidim Barcelona tenía dos áreas, una era online y la 
otra presencial. Nosotros hemos estado presentes en ambas. En la primera, en 
la que es digital, lo primero que queda claro es que el problema de las 
viviendas turísticas, por llamarlo de alguna manera, no es tan grande como se 
quiere hacer ver. Porque cualquier propuesta en contra del zoo, o cualquier 
cosa, tiene muchísima más participación ciudadana y muchas más personas 
están encima de eso que encima del tema de las viviendas turísticas. Es 
completamente diferente lo que sale en prensa y lo que reflejan los políticos. 
Aun así, el apoyo que nosotros tuvimos fue más del doble en el ámbito digital. 
Y en la participación presencial, también nosotros tuvimos ese apoyo. Y en 
ambos casos, no en uno, sino en ambos casos, por omisión, a nosotros se nos 
invisibilizó. 
 
Es verdad que digitalmente se puede ver, pero cuando van a una reunión 
públicamente llevan un papel, reparten el papel a todo el mundo y dicen cuál es 
el apoyo que tiene cada propuesta. Y dicen exactamente lo contrario a la 
realidad. Es una cosa que es un poco desmoralizante por la participación que 
hemos realizado. Esto se repitió de nuevo en las presenciales, donde se nos 
invisibilizó. De todas maneras, nosotros os lo hicimos saber, contestamos, y 
dijimos: «Oye, miren, se les olvidó, les mandamos el pantallazo de las 
fotografías que tomamos», y se les olvidó, aquí está escrito. Esto nunca se 
rectificó y nunca recibimos respuesta. Pero bueno, seguiremos insistiendo, 
volveremos a pasar un correo electrónico para que por favor lo incluyan. 
 
Por otra parte, me llamó mucho la atención la propuesta que están haciendo 
acerca de un ente mediador. De todas maneras, a veces me parece que hay 
propuestas que ya están previstas. Cuando tú llevas un problema a un ente 
judicial, ya hay mediación. Si tú tienes un problema con un vecino, ya hay un 
ente mediador que trata de que no pase a la vía judicial definitivamente. O sea, 
es algo que ya existe. 
 
Con respecto a Charo, no estamos enfrentados. La gran mayoría queremos un 
entendimiento y la gran mayoría queremos tener una buena convivencia. Y me 
gustaría realmente saber si vosotros tenéis datos de un piso turístico que esté 
involucrado con la prostitución, porque desde la plataforma les ayudaremos. 
Me parece un poco extraño porque yo, la verdad… 
 
(Parla algú sense micròfon.) 
 
Ah, vale. Me pareció escuchar que decíais esto.  
 
(Parla algú sense micròfon.) 
 
Y finalmente, quería contestar a lo que estás diciendo del Ayuntamiento. 
Nosotros hicimos llegar una carta a varios de vosotros, humildemente desde 
nuestro punto de vista, expresando lo que nosotros pensábamos que era una 
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actuación extra muros de leyes, que están fuera del alcance de vosotros, leyes 
que dicen que el alquiler vacacional es una actividad inocua y que vosotros no 
lo podéis regular desde el urbanismo. Son leyes que antes no existían pero que 
existen desde junio del año pasado y que ahora no permitirían llevar a cabo… 
Nosotros no hemos recibido ninguna respuesta acerca de esto. Creo que sabes 
de lo que estoy hablando porque de alguna de estas cartas, porque fueron 
once misivas, recibimos solo una respuesta que dice: «Yo no me encargué de 
esto, de todas maneras, se lo haremos llegar al Ayuntamiento». Y de las 
demás no hemos recibido ninguna respuesta y hace más de un mes de esto. A 
lo mejor si nos explican: «Mira, no, esto jurídicamente tiene esta explicación», 
nosotros pensaríamos que por lo menos nos están tomando en cuenta como 
ciudadanos. De todas maneras, te voy a hacer una acotación. Tú estás 
diciendo que siempre tenemos la posibilidad de llegar a una vía judicial. Yo te 
recuerdo que para llegar a una vía judicial nosotros tenemos que rascar de 
nuestros recursos. Vosotros para defenderos vais a rascar de los recursos de 
todos los ciudadanos, incluyéndonos a nosotros. Realmente, la posición es de 
desventaja, y nosotros estamos intentando por todos los medios ser 
escuchados y no tener que llegar a eso. Gracias. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Montserrat Gabarró. 
 
 
La Sra. Montserrat Gabarró fa algunes puntualitzacions: 
 
Jo només volia dir que realment sí que hi ha antecedents per poder inaugurar 
l’escola Paideia. L’Ajuntament va cedir un terreny a les Corts. O sigui, que hi ha 
antecedents sobre això. 
 
Si han passat sis anys i encara no han començat és perquè en un principi es va 
dir que construiria l’Ajuntament i que ens cobraria lloguer. Al cap de dos anys 
ens van cridar i ens van dir que l’Ajuntament no tenia l’opció de fer-ho i que si 
ho construíem nosaltres, que endavant. Nosaltres vam començar a fer els 
plànols, vam treballar-hi, ho vam presentar tot, i tot està allà a punt de fer, amb 
l’estudi de costos, amb la gent que ens dóna suport al darrere, i no s’ha fet. El 
lloc idoni és Germanetes perquè al costat hi haurà un institut i això ajuda molt 
que els nostres nanos es puguin integrar a l’escola ordinària i puguin fer coses 
compartides. No és voluntat nostra que el nen que entri a educació especial s’hi 
quedi tota la vida, sinó que moltes vegades, quan ja ha superat el seu 
problema, passa a l’escola ordinària. Això ho fem nosaltres amb un programa 
que en diem «Escola amiga», a través de l’escola IPSI, que també està al barri. 
 
També voldria dir que si ara en sortir algú té la voluntat de voler signar, jo seré 
aquí fora i estic recollint signatures per demanar aquest terreny a la Sra. Colau. 
Gràcies. 
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La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al regidor perquè doni resposta a les 
diferents qüestions plantejades. 
 
 
El Sr. Agustí Colom respon a cada intervenció: 
 
Al Sr. Àlex Broch, els debats de l’Ajuntament es poden seguir per streaming, i 
també tenim les actes. Però vaja, són plens que comencen a les deu del matí i 
acabem a les set de la tarda. Per tant, se’ls pot estalviar. Sobre la premsa, ja 
ho sap, si ens posem d’acord no som notícia. La notícia és quan es generen 
situacions en què no ens posem d’acord. De fet, hi ha moltes maneres de 
posar-nos d’acord. Quan les lleis, les normes i els plans d’actuació surten amb 
un determinat suport, i normalment és majoritari, és perquè hi ha hagut un 
consens. Però bé, cada formació té les seves maneres de veure les coses i 
tenen unes determinades visions del món. Vostè com a ciutadà també té tot el 
dret d’exigir-nos que intentem posar-nos d’acord, i nosaltres, òbviament, com 
que som els que governem, almenys des d’aquesta regidoria, intentem assumir 
els màxims acords possibles. Ara que som poquets, no dramatitzaria les 
situacions. És veritat que hi ha temes generals en els quals podem estar més 
en desacord, però després hi ha coses concretes en què som capaços de 
treballar, i Déu n’hi do, la feina que hem fet conjuntament. En tot cas, vénen les 
eleccions i també podem mostrar… Majories més fortes potser ajuden més que 
prosperin unes determinades posicions o les altres. 
 
En tot cas, sobre el tema de la prostitució i dels pisos. Vostè parlava de dues 
coses que són diferents però que són fonamentals. Evidentment, i vostè ho 
deia, hi ha una actuació decidida de la Guàrdia Urbana i també dels Mossos, 
treballen conjuntament, sobre el tema dels pisos que són utilitzats per exercir 
l’activitat de la prostitució, i que tenen aquesta particularitat. Però vostè ho diu: 
el problema que hi ha és que quan se’n tanca un, automàticament, o al cap de 
poc temps, se n’obre un altre. Per això és important... i aquí hi ha el debat que 
hi havia a l’Ajuntament i al Parlament sobre el tema de la prostitució, perquè 
només anant perseguint la il·legalitat no resoldrem la situació perquè si el 
problema és d’on s’exerceix, doncs es canvia de lloc. Per tant, per això és 
important fer el debat sobre la regulació de la prostitució. Si aquí arribem a ser 
capaços de trobar una solució, que generi les majories suficients... generar 
unanimitats és molt difícil, però que generi les majories suficients, per aquest 
tema o qualsevol tema, ens permetrà poder-ho afrontar i poder situar que 
això... que ho hem de seguir fent, i ho fem, i les dades demostren que ho anem 
fent, i ho sabem perquè nosaltres hi anem, perquè quan s’anuncien no serà la 
primera vegada que sigui algú de l’administració qui truqui al telèfon per saber 
on estan, per tant, els tenim perfectament localitzats i anem actuant, però no 
resolem el problema. Per això es va fer el debat sobre el tema de fons, que és 
el tema de la prostitució. El que passa és que hi ha temes complicats, i aquest 
ho és. Fa molts anys que s’hi treball però no s’ha sabut trobar la solució, 
perquè és un tema que és molt polièdric, i hi ha molts elements i hi ha moltes 
posicions diferents. 
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Aquesta és la via que hem de fer i per això és important que en el conjunt del 
Parlament, que és on es tenen més competències, però també a l’Ajuntament, 
més enllà de perseguir la il·legalitat, siguem capaços d’anar al problema d’arrel, 
que és l’única fórmula que ens permet solucionar les coses. Per això nosaltres 
defensem anar als problemes d’arrel. 
 
Sobre el tema de les denúncies... ah, deia una cosa que no feia referència a 
això, però ho comentava de passada: els locals d’oci nocturn. Pel que fa als 
locals d’oci nocturn, nosaltres hi estem actuant. Ara, també li diré que no hi ha 
cap guàrdia urbà que eviti que una persona vomiti al mig de la vorera. Els 
guàrdies urbans hi són per tractar els temes de soroll, de l’activitat, l’excés de 
capacitat, i tot això es fa. A Bailèn 22 tenim cada cap de setmana una patrulla 
permanentment allà. En aquest districte, vam tindre a la zona aquí a prop de 
Consell de Cent, o de Diputació, un establiment que havien canviat i que 
s’havien associat amb un altre, i que de cop i volta va començar a tindre un 
aforament immens amb una afectació als veïns. Tant bon punt ens en vam 
assabentar, al cap d’una setmana ja estaven treballant conjuntament Mossos i 
Guàrdia Urbana per veure com solucionar-ho. Van treballar amb el recinte 
perquè complís, perquè intentés actuar de forma que la gent que s’esperava 
fora no afectés els veïns i, per tant, ho estem fent. Hi ha molt treball que no es 
visualitza de forma immediata, però que es visualitza amb el fet que allò que 
era un problema, deixa de ser-ho. 
 
Sobre les denúncies, ho sabem, és cert que a vegades hi ha desistiment de fer 
renúncies, però també hi ha moltes vegades que les denúncies han baixat 
perquè s’han fet actuacions dins del marc legal que tenim. Al final, la normativa 
de la directiva de serveis dóna molta llibertat i treu moltes possibilitats a 
l’Ajuntament d’impedir una activitat que afecta... és a dir, una activitat 
econòmica com a tal no es pot impedir, i es pot impedir per les afectacions, 
però cal demostrar aquestes afectacions, cal tindre una legislació que 
protegeixi els veïns, i a vegades no tenim la legislació que ens correspon. Per 
tant, cal actuar i justificar-ho. En tot cas, anem actuant, amb els recursos que 
tenim i amb les disponibilitats, però anem actuant. Això també es veu perquè 
després els informes que tenim i les enquestes de qualitat dels serveis públics 
també ens mostren que hi ha un grau de satisfacció, que òbviament és molt 
millorable, però que també mostren que hi ha un grau de satisfacció pel que fa 
a les actuacions de l’Ajuntament i dels seus serveis, malgrat les limitacions que 
tenim, perquè pensin que fa molts anys que no podem incrementar les 
plantilles. 
 
Barcelona és una ciutat que ha incrementat molt les prestacions que es donen 
des de l’administració i, en canvi, es fa amb menys plantilla de la que teníem 
abans. Les lleis d’estabilitat pressupostària ens han anat cercenant, a 
l’Ajuntament, que no té els recursos que es correspondrien per la seva 
disponibilitat econòmica. És un ajuntament plenament sanejat, i és absurd que 
faci vuit anys que no podem dotar les plantilles necessàries, i això només 
reverteix en la població. Hi ha una realitat, al final els serveis els ha de passar 
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l’administració pública, i tot el plantejament —i en això dissentim alguns dels 
partits amb els altres— de pensar que a base de reduir el sector públic això 
crearà activitat privada que el substituirà, en aquest cas, no és veritat, perquè al 
final no hi ha ningú que pugui anar a una cua. Molts d’aquests locals tenen els 
seus serveis privats, però els seus serveis privats no incideixen en l’actuació 
dels veïns, perquè al local no li interessa l’atenció al veí, sinó qui entra i qui no 
entra, i si té una rendibilitat major o menor. Per això necessitem que el sector 
públic jugui aquest paper, i per això necessitem tindre el personal suficient. I 
des fa vuit anys, l’Ajuntament, malgrat no tenir una situació dolenta, sinó que té 
superàvit, i té suficients recursos per poder-ho finançar, no està prestant els 
serveis al nivell que hauria de prestar-los d’acord amb el que exigeix aquesta 
ciutat, que exigeix serveis de qualitat. Per això hauríem de tenir personal 
suficient, ben dotat i amb bona formació. Això ens ajudaria a poder fer bones 
actuacions. Amb el que tenim, li asseguro que actuem el millor que podem i ho 
anem fent. Això ens mostra que és una ciutat que, malgrat tot els problemes, és 
una ciutat on en general es pot viure, però això no treu que no hi hagi 
problemes seriosos i que hi haguem d’anar actuant. 
 
Sobre el que deia la Sra. Elisabeth, ha tret dues qüestions afegides. Sobre la 
mediació, nosaltres no podem situar-lo a l’espai judicial perquè el veí està amb 
inferioritat de condicions. A un veí que viu a casa seva, que té un domicili, que 
és un lloc per viure, que a sobre hagi de recórrer ell a un jutge perquè té un 
problema amb algú que està fent una activitat econòmica, crec que no és la via, 
perquè aleshores aquest veí hauria d’assumir tots els costos, i el posem en 
dificultats. Ha de ser tot al contrari. Aquí la càrrega de la prova no ha de 
recaure en el veí. De fet, els veïns també haurien de ser capaços de treballar 
perquè ells saben que la norma sí que els permet que si als estatuts de la 
comunitat de veïns es prohibeix la instal·lació d’habitatges d’ús turístic, ho 
podran exercir. Per tant, si canvien estatuts, ho poden impedir. Segurament no 
amb caràcter retroactiu, però sí que com a mínim tenen la possibilitat d’evitar la 
instal·lació de nous. Aquesta és una eina que també hauríem de ser capaços 
de fer arribar a les comunitats de veïns. És veritat que té un cost, i que 
representa un esforç, però val la pena perquè llavors podria tindre capacitat de 
negociació. Potser, i aquest és un dels temes que hem de treballar amb la 
Generalitat, no hauria de ser tan laxa. És a dir, de la mateixa forma que moltes 
vegades a les comunitats de veïns hi ha algú que per fer una determinada obra, 
per convertir un despatx en un habitatge, o a l’inrevés, necessita un permís i no 
necessita que aparegui als estatuts, potser formes més laxes ens permetrien 
més capacitat de negociació, seria molt més fàcil de canviar-ho, i així, 
l’habitatge d’ús turístic si compleix, es podria permetre, però si no compleix, 
podria ser molt més fàcil de revertir, o posar-li més condicions inclús la mateixa 
comunitat. També depèn de les comunitats, hi ha comunitat que són més 
sensibles i d’altres que no ho són tant, comunitats petites on un pis turístic té un 
impacte molt gran, o comunitats molt més grans on un pis turístic no té tant 
d’impacte. En tot cas, hem de buscar mecanismes perquè no sigui el veí qui 
hagi de demostrar que és ell el que té el dret i no l’altre. 
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I el mateix quant a la carta. Vaig rebre aquella carta, era una carta que no es 
corresponia amb un veí, no era una carta d’un veí de la ciutat, era algú que 
m’instava a mi i que m’estava culpabilitzant que estava incomplint la llei, per 
tant, el que vam fer amb aquella carta, que és el que havíem de fer, és enviar-
la a Serveis Jurídics perquè Serveis Jurídics actués. No era la carta de cap veí. 
Per tant, no corresponia la resposta d’un regidor a un veí. Era una carta d’algú 
que ens estava amenaçant i estava afirmant que incomplíem la norma. Per 
tant, nosaltres el que vam fer és portar-ho als nostres Serveis Jurídics perquè 
des d’allà actuessin com creguessin convenient. Seria bo que ho situéssim en 
aquest nivell i no en l’altre. 
 
I a la Sra. Montserrat Gabarró, a veure, jo he dit que no és habitual, i vostè 
m’ha dit un precedent. Vostè ja sap que una flor no fa primavera, per tant, pot 
haver-hi una flor, però no hi ha un camp de flors. En qualsevol cas, vostè també 
ha de saber una cosa. Quan es fan actuacions d’aquest tipus, moltes vegades 
han de passar per processos de licitació i processos de concurs. No és allò de 
«donem-li a aquesta escola i ja està». Si l’Administració volgués tenir una 
escola d’educació i volgués que la gestionés algú que no fos ella, això no es 
pot adjudicar de forma directa a ningú, s’ha de convocar un concurs i qualsevol 
entitat que estigui en disponibilitat de poder-ho fer podria presentar-s’hi i la 
guanyadora seria qui gestionaria aquesta escola. Aquí potser hi havia 
promeses, però després a la realitat... no ho sé, com que vostè diu que està a 
la Gaseta, jo llegiré exactament el que es diu, però jo li ofereixo que ens 
vegem, que en parlem tranquil·lament, i que mirem les coses. Però pensi que 
també hi ha unes normes i que no es pot fer el que un voldria fer. S’han de fer 
coses que s’han de fer segons la normativa, i llavors potser no es pot donar a 
qualsevol entitat. En tot cas, ho hem d’analitzar. 
 
Jo també li haig de dir una cosa, i ja ho vaig dir en un ple, perquè un projecte 
tingui viabilitat des d’un punt de vista públic hi ha d’haver projecte, hi ha d’haver 
consignació pressupostària i hi ha d’haver consens. I en aquest cas, no hi havia 
cap consignació pressupostària, cap diner per fer res... no hi havia consignació 
pressupostària, l’Ajuntament no havia consignat cap pressupost, i no hi havia 
consens perquè hi havia determinades entitats del barri que no compartien el 
fet que aquell espai, aquell sol públic, se cedís a una entitat privada, i el 
projecte potser sí que hi era, però en tot cas, de les tres coses necessàries, en 
faltaven dues. 
 
En tot cas, jo el que li ofereixo és que seiem tranquil·lament, ho valorem, 
vegem quines són les seves necessitats, i des del Govern li direm el que 
nosaltres podem fer, com ho veiem. Potser resulta que se li va donar una 
solució que no necessiten, i en necessiten una altra. Potser podem trobar altres 
espais o altres solucions. Crec que és la meva obligació poder conèixer de 
primera mà què és el que vostès volen, o quines necessitats tenen. Crec que 
és important tenir aquesta estona amb l’escola Fàsia perquè crec que també és 
d’interès conèixer realment el que estan fent. Ja li he dit abans que una cosa és 
el valor que té i l’altra és que l’Ajuntament ens trobem amb moltes entitats que 
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tenen molt de valor, i el paper que ha de jugar en cada cas depèn de com 
s’articuli. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix aquesta darrera intervenció, així com l’assistència de tothom i, després 
de constatar que no hi ha ningú més que vulgui intervenir, dóna per finalitzada 
l’Audiència Pública a les 21.00 hores, després de dues hores de durada i de la 
intervenció de 4 persones del públic que han pogut presentar les seves 
inquietuds, problemàtiques i situacions relatives al districte de l’Eixample, en 
dos torns d’intervenció i amb resposta directa per part del regidor del Districte, 
el Sr. Colom. 


