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ACTA núm. 3/2016 

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 SETZE DE JUNY 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 la regidora del Districte de l’Eixample, Ima. Sra. Montserrat 
Ballarín Espuña, 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 de la regidora 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: 
 
Molt bona tarda a totes i a tots, i molt benvingudes a l’Audiència Pública. 
 
Aquesta és la primera Audiència Pública que tenim amb la nova regidora del 
Districte, la Sra. Montserrat Ballarín, a la qual permeteu-me que li doni la 
benvinguda al Districte, que li desitgi molta sort en la feina que ha de fer 
aquests tres anys al districte de l’Eixample, que jo diria que és el millor de 
Barcelona. Com saps molt bé, sóc una fan, sóc del club de fans del districte de 
l’Eixample, per tant, és el millor districte, el més gran de la ciutat i el districte on 
cal fer-hi molta feina per posar-lo una mica al dia. Et desitjo que facis molt bona 
feina i, a més, estic segura que la faràs. 
 
I també voldria aprofitar l’ocasió per agrair la feina feta pel regidor Agustí 
Colom, per aquest any que ha estat treballant pel districte. Ha estat un gran 
regidor, ho ha estat poc temps, però s’ha dedicat a situar-se al districte i, quan 
ja estava situat, ha hagut de deixar-ho. Jo vull agrair-li la feina que ha fet durant 
aquest temps. 
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No és habitual... sabeu que en les audiències públiques qui té la paraula són 
els veïns i les veïnes, però jo faria una excepció en aquesta audiència pública i 
cediria un moment la paraula a la nova regidora perquè us fes una salutació. 
Com veieu, exceptuant el gerent del Districte, serà una taula absolutament de 
dones, amb una regidora dona, una presidenta dona, una vicepresidenta dona i 
una secretària dona. Per tant, jo, com a dona, em sento molt satisfeta que en 
aquest Districte hi hagi una taula que estigui ocupada per dones. 
 
Montse, tu mateixa. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín dóna les gràcies a la presidenta i diu: 
 
Ja sabeu que això de la política a vegades fa fer oposició i pactes i coses 
d’aquestes, i per altra banda, hi ha les amistats personals i també l’admiració a 
les persones. La Trini i jo hem compartit molts espais durant aquest any i hem 
forjat una amistat que realment és el que l’ha portat a dir el que ha comentat 
sobre la meva persona. Vull agrair-li aquesta benvinguda, que sé que és 
sincera i, a més a més, per part seva hi ha una clara voluntat de treballar 
conjuntament pel bé d’aquest districte. 
 
Ella és una «lideressa» veïnal des de fa molts anys, que realment es coneix el 
districte perfectament, el moviment veïnal, i molts aspectes d’aquest districte 
segurament molt millor que jo i que molts de nosaltres. En tot cas, el que sí que 
compartim és l’estimació per aquest districte. Jo he viscut en diferents districtes 
de la ciutat i quan ja vaig decidir establir-me, va ser en el districte de l’Eixample 
on vaig triar el meu habitatge, molt al costat, per cert, de l’anterior regidor del 
districte. Vivim al mateix carrer amb vint números de diferència i, a més, ens 
uneix una molt bona relació, que ha facilitat el canvi de regidories, aquesta 
transició, i, a més a més, seguim estant bastant en contacte per comentar 
qualsevol tema que s’hagi de comentar. 
 
De tota manera, la continuïtat entre la línia que portava l’Agustí en aquest 
districte i el que intentarem fer a partir d’ara està garantida. Nosaltres com a 
Grup Municipal del PSC hem passat a integrar-nos en el Govern. Gran part 
dels consellers són els mateixos que hi havia durant el mandat amb l’Agustí. 
S’han incorporat dos consellers nous. Un conseller s’ha incorporat de nou, 
quan va marxar el Toni Coll, i un altre conseller del PSC que estava ja en el 
Districte ha passat a ser conseller tècnic. 
 
És la primera Audiència Pública que tinc aquí al Districte. Hem intentat preparar 
els temes, però sóc conscient que estic en un moment inicial i que hi haurà 
molts aspectes que no dominaré amb tota la solvència que segurament seria 
desitjable. 
 
En tot cas, sí que us vull transmetre el meu compromís de treballar pel 
Districte. Sóc una persona que sóc molt afortunada en aquesta vida perquè tinc 
molta vocació de servei públic. Hi ha gent que altres passions a la vida, i es 
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dedica a altres coses. A mi m’agrada treballar no en l’àmbit privat, sinó en 
l’àmbit públic, treballar en l’àmbit del servei públic, i tinc la sort que la meva 
activitat professional i la meva activitat política m’han dona aquesta oportunitat 
de treballar pel servei públic. I, per tant, estic a la vostra disposició, ho dic 
absolutament de debò. Intentaré fer-ho el millor que sàpiga i pugui, i us demano 
a tots que sigueu exigents amb allò que ens demanem. Penso que la societat 
només millora a base de molta exigència amb nosaltres mateixos i amb les 
altres persones. 
 
Per tant, estic a la vostra disposició i espero també tenir-vos al nostre costat 
per poder tirar endavant aquest mandat i aquest futur del districte de 
l’Eixample. 
 
I, res més, perquè com deia la presidenta, la paraula és vostra. Hi ha persones 
que ja han presentat sol·licituds d’intervenció. En aquesta audiència som aquí 
per això i, per tant, comencem quan la presidenta vulgui. Moltíssimes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció de la regidora i explica: 
 
Ara començarem l’Audiència Pública. Començarem per ordre de com s’han fet 
les sol·licituds d’intervenció. La primera persona a parlar serà la Sra. Charo 
Martínez, que vol parlar de Gran Via, 700. Vol parlar sobre el tema d’un 
indigent. Per tant, té la paraula la Sra. Charo Martínez. 
 
Vostès saben que en les audiències públiques no hi ha un temps determinat. 
Utilitzin vostès el temps que considerin suficient. I, en tot cas, aquesta 
presidència, en cas que la intervenció s’allargués d’una forma exagerada, com 
que el bo és que participem com més veïns i veïnes millor, demanaria que 
s’intentés anar acabant. En principi, tenen vostès la paraula durant el temps 
que considerin oportú. 
 
Sra. Charo Martínez, té la paraula. 
 
 
La Sra. Charo Martínez saluda els presents, es presenta com a portaveu de 
l’Associació de Veïns per un Eixample Sostenible, i exposa: 
 
La primera qüestió és donar la benvinguda a la nova regidora. Esperem que es 
trobi bé en un barri que, efectivament, necessita que se n’ocupin. Gràcies. 
 
La primera qüestió és dir que presentarem a Mercè Melendo, ja la coneixeu, del 
carrer Bruc, 90-92; a Pilar Campo, de Consell de Cent, 391, al costat de 
l’escola de les monges, i a Valentí Ferran, del carrer Casp, 194, que tenen un 
problema una mica greu, també. I el que jo voldria fer exclusivament en aquest 
cas és parlar d’una senyora sense sostre que ara fa tres anys que està a la 
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Gran Via, número 700. Ella viu a un banc. Jo he parlat moltes vegades amb 
ella. Té molt de geni i un vocabulari ric, és a dir, que no és qualsevol persona. 
 
El seu fill li deixa una habitació, a Arrels també li deixen un llit perquè s’hi 
estigui tot el temps que ella vulgui, però naturalment moltes vegades passa que 
els sense sostre no volen marxar. El que sí que és evident és que ocupa tot un 
banc, un banc sencer, i no l’ocupa amb poques coses, sinó que hi ha 
indiscutiblement un Diògenes. És a dir, que el que tindria a casa seva, ho té en 
un banc, a sota i a sobre, i amb plàstics i més plàstics i més plàstics, que com 
que han passat tres anys, estan brutíssims. 
 
Voldríem demanar si no es pot fer alguna cosa per la higiene perquè aquesta 
dona pugui estar una mica millor. Indiscutiblement, no es pot passar pel costat 
per la mala olor. A la nit se’n va a fer pipis i caques allà al costat. Té sacs, i 
sacs, i sacs. Únicament voldríem saber si això es pot solucionar d’alguna 
manera. Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Pilar Campo. 
 
 
La Sra. Pilar Campo saluda els presents, agraeix el suport de l’Associació de 
Veïns, en concret de Charo Martínez, en un problema que no és només d’uns 
veïns sinó de tot el barri, i comenta: 
 
Inicio dient, tal com deia la presidenta, que jo no solament sóc fan del barri, 
sinó que sóc resident del barri, sóc una persona que estima el barri i que 
estima la ciutat de Barcelona. En el nostre cas, fa aproximadament un mes i 
mig es va iniciar un procés per denunciar un presumpte prostíbul que hi ha a 
Consell de Cent 391. S’han fet diferents accions i el que volem és saber quin és 
el calendari d’actuacions que té previst l’Ajuntament envers aquest problema. 
 
Només voldria indicar que aquest local on s’està exercint la prostitució no 
només no compleix la normativa del que demana l’Ajuntament pel fet que és un 
prostíbul que està al costat d’un col·legi, en aquest cas el prostíbul està al 
costat, porta amb porta, amb un col·legi i amb una residència d’estudiants 
menors d’edat. Per tant, no només no compleix la normativa, sinó que està al 
costat. Vol dir que sortim d’una porta i entrem a l’altra, que seria el col·legi i la 
residència d’estudiants. 
 
Per tant, vull agrair sobretot la implicació de l’Ajuntament, i demanem i ens 
demanen els veïns saber quin és el calendari d’actuacions. Això és el que 
voldríem que ens poguéssiu indicar. Moltíssimes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
dóna la paraula a la Sra. Mercè Melendro. 
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La Sra. Mercè Melendro saluda la presidenta i la resta de presents, dóna la 
benvinguda a la nova regidora, i expressa el desig que aviat se solucionin els 
problemes avui existents en un districte estimat per tots. A continuació, afegeix: 
 
També donaré les gràcies per la col·laboració de sempre de la Sra. Charo 
Martínez i del seu marit, l’Àlex. Gràcies a ells la tasca aquesta se’ns ha fet més 
fàcil, per als veïns. 
 
Parlo en nom dels veïns del carrer Bruc, 90-92-94. Estem aquí mateix, entre 
Aragó i Consell de Cent. 
 
Ens han posat un alberg, un hostel, a l’entresòl, tant del 90 com del 94. Ens en 
vam assabentar el juliol del passat 2015. Primer, és un local que és de Núñez y 
Navarro i eren oficines. I, sobtadament, ens assabentem que aquestes oficines 
no són oficines, sinó que hi estan instal·lant un alberg, que tindrà vuit 
habitacions, vuit banys i la conseqüència és que, com que és un entresòl, els 
vestíbuls es compartiran amb un vestíbul d’un hotel. Amb tot això, l’espantada 
per part dels veïns... i no vull dir ignorància per part dels veïns, el 
desconeixement que, per evitar tot això, senzillament cal tindre incorporat en 
els estatuts de la comunitat de propietaris que no puguin tindre accés a fer una 
activitat d’aquest tipus. Nosaltres ignorants totalment, o desconeixent aquesta 
normativa que hi ha per part de l’Ajuntament, que aleshores no dóna permís 
per posar una activitat d’aquest tipus, però nosaltres no ho teníem. Al cap de 15 
dies, parlo del mateix juliol, el dia 28, vam fer una junta extraordinària per part 
de les tres entitats, que són 90, 92 i 94 i pàrquing, i vam posar en els estatuts 
que es prohibia aquesta activitat. Però ens vam passar part del mes de juliol i 
del mes d’agost a l’Ajuntament, venint cada dia, demanant informes, perquè no 
ens ho podíem creure. Com és possible que l’Ajuntament doni permís per fer 
una activitat d’aquest tipus si són oficines? Pensàvem que no podia ser. Doncs 
sí, hi ha aquesta normativa. Els senyors van demanar permís d’obres i se’ls va 
donar. Malauradament, aleshores, el nou grup municipal, la Sra. Colau, va 
treure la moratòria a primers de juliol per la qual serien tancades totes les 
activitats... la revisió de totes les llicències d’activitats d’aquest tipus. Vam venir 
aquí, vam parlar amb la Charo, encantadora, amabilíssim el Sr. Toni Coll, a qui 
també l’hi agraeixo. Hi ha aquesta normativa, però vam poder aturar l’obra. 
 
No em vull allargar gaire perquè ja poden comptar vostès tots els 
inconvenients, les conseqüències que hem tingut i tot això. La qüestió és que 
van anar fent obres, hem tingut canonades rebentades, baixants. Aquesta finca 
no està preparada per a una activitat d’aquest tipus. L’entrada de la finca dóna 
la casualitat que són tot làmines de fusta, i, és clar, per allà baixen tots els 
desaigües, els baixants i tal. Els lavabos aquests que van posar ho rebentaven 
i quedaven les làmines plenes d’aigua, caient. Se’ns van espatllar els accessos 
de la porta basculant del pàrquing, i sense haver-hi cap tipus de responsabilitat. 
Ho hem hagut de portar per via judicial. Van anar fent l’obra, i nosaltres, 
denúncies a la Guàrdia Urbana, un desastre... La qüestió és que el mes de 
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desembre del 2015, el dia 27, aquests senyors acaben l’obra i obren sense 
llicència d’activitat. 
 
I aquí voldria fer una recomanació i un prec al grup municipal que tenim ara. 
Nosaltres vam denunciar que aquest senyor tenia oberta l’activitat i no tenien la 
llicència. Vam cridar la Guàrdia Urbana, ho va verificar, denúncies i més 
denúncies, però aleshores, què passa? Aquests senyors tenen 15 dies per 
al·legar per què estan obrint sense llicència. I tenim conseqüències de 
molèsties, de gent que entra amb les maletes, tu no pots entrar, etcètera. Ja 
s’ho poden suposar, vostès. La qüestió és que fins el 3 de març no van tancar 
l’activitat, precintar el local. I ho vam aconseguir gràcies als veïns de Bruc 90, 
92 i 94. Gràcies a les denúncies vam aconseguir clausurar-lo, però el 8 d’abril 
ja els van concedir la llicència. 
 
El Sr. Colom se’ns va dirigir amb una carta, a la comunitat, conforme que 
aquests senyors, Núñez y Navarro, havien tret, casualment, quatre dies abans 
de la moratòria el permís per fer les obres. Però la llicència no la van 
aconseguir fins l’abril del 2016. Nosaltres tenim uns estatuts i el que sí que hem 
fet la comunitat és prohibir aquesta activitat a l’espai comú. És l’única força que 
tenim els veïns. Malauradament, ara el mes de maig vam tindre una altra fuita 
d’aigua, un altre rebentón, i la conseqüència va ser que es va haver de rebentar 
el sostre i tot això. La comunitat no està preparada per a una activitat com 
aquesta. 
 
Ho torno a repetir, vuit habitacions grans, i vostès ja poden comptar els llits que 
hi poden posar, i vuit banys, entrada pel vestíbul, molèsties, despeses, i tal, i 
ara ja ens ho hem trobat. 
 
Jo estic aquí per dir, per favor, grup municipal que hi ha ara, nosaltres ja ens 
hem trobat amb el problema, estem disposats a arribar fins al final, allà on faci 
falta, i el camí és la via civil. Fa trenta-cinc anys que vivim aquí i ara et trobes 
que ja no és ni casa teva. Entres, ja no és ni la teva escala, sempre oberta, cap 
amunt i cap avall, gent desconeguda, tots tenen claus de l’entrada, allò 
dissabtes i diumenges és campi qui pugui. I disculpin per l’expressió. 
 
Senyora nova regidora, per favor, canviïn les normatives, no permetin que en 
una comunitat passi això, que donin el permís per fer una activitat i una obra en 
una comunitat de veïns. Som gent normal, com és possible que permetin que la 
transformin en un hotel, amb totes les seves conseqüències? Ja no parlo per 
nosaltres, perquè ja els han donat, la llicència. Ja no tenim res a fer, és una 
lluita particular de la comunitat i ja li dic que arribarem fins al final, però almenys 
pensin en els que vénen al darrere, que no es trobin amb el mateix problema 
que nosaltres. 
 
Estem veient que la ciutat de Barcelona, i més l’Eixample, el nostre estimat 
Eixample, la Dreta de l’Eixample, l’estem venent al turisme. Per favor, pensin 
en els ciutadans, en els seus veïns, que només som gent de pau i volem el 
millor per a Barcelona. 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 Sr. Valentí Ferran. 
 
 
El Sr. Valentí Ferran indica el seu nom complet, Valentí Ferran Redero, i que 
és veí del carrer Casp, número 144. A continuació, explica: 
 
El motiu d’aquesta sol·licitud és que des del mes de març d’aquest any tenim a 
la comunitat de veïns del carrer de Casp, 144, concretament a l’entresòl A, una 
suposada escola de cuina, mescladis.org, que també funciona com a cuina 
d’un restaurant amb el nom Espai Mescladís, i que està al carrer dels Carders, 
número 35. 
 
Estem informats pel nostre administrador que sí que poden realitzar les tasques 
pròpies d’una escola de cuina, però que de cap manera seria legal una cuina 
que treballés per a un restaurant en un altre carrer de la ciutat. Aquesta 
empresa va tenir un altre local restaurant a la plaça de Sant Pere, número 5, 
durant uns mesos tancat, i que sembla que pròximament tornarà a obrir amb el 
nom de Las Sorrentinas. Un altre local que tenien com a cuina magatzem 
estava al passatge de l’Hort dels Velluters, número 3, actualment tancat i en 
lloguer. 
 
Sabem per persones que han pogut entrar a l’entresòl A del nostre edifici que 
aquesta cuina il·legal no reuneix les mesures de seguretat que són necessàries 
en aquest tipus d’establiments, per la qual cosa, els veïns temem que pugui 
ocórrer un incendi que posi en perill les nostres vides i propietats. 
 
El transport dels aliments o plats preparats el realitzen en caixes i grans 
recipients, d’una forma molt ecològica, en una bicicleta amb remolc. La 
seguretat alimentària és dubtosa. A destacar hi ha un gran contenidor, d’un 
metre i mig per un metre, amb rodes, i que també és traslladat en aquesta bici 
remolc. Tot això es realitza en hores en què està absent el porter. Seria 
convenient que una inspecció ho tingués en compte. 
 
Quan més treballa aquesta cuina és els dissabtes i diumenges, i els laborals a 
l’hora dels àpats. Aquest tràfec d’aliments i l’entrada dels productes per 
elaborar-los, treballadors portant piles de caixes, està fotografiat en 27 fotos, i 
s’entregarà en aquesta audiència a l’Ajuntament en un pendrive. 
 
El passat mes de maig, l’actual president de la nostra comunitat va presentar 
denúncia d’aquests fets, de la qual adjuntem còpia. Ens consta que la inspecció 
que es va realitzar va trobar-ho tot perfecte i legal. Discrepem absolutament 
d’aquesta inspecció i per això presentem noves proves que avalen la nostra 
posició. 
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Les olors que provoca aquesta cuina són espectaculars i s’escampen per tota 
l’escala, i arriben fins i tot al pis del porter, que viu a l’àtic. Els veïns de la 
primera planta tenim a les nostres sales d’estar un convidat a la força: l’olor a 
fritanga. 
 
Sol·licito que l’Ajuntament i els seus serveis pertinents facin una inspecció 
d’aquest local, mescladis.org, ubicat a l’entresòl A de la nostra comunitat, i que 
al nostre parer funciona com una cuina il·legal. I, si és així, precintin el local o 
prohibeixin aquesta activitat. Moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Àgata Jordà. 
 
 
La Sra. Àgata Jordà saluda els presents i exposa: 
 
La meva queixa seria més aviat de cara als animals de companyia. Aquí a 
l’Eixample, tant a la Dreta com a l’Esquerra, en principi hi ha uns quants 
pipicans, però estan bastant distribuïts a la perifèria de l’Eixample. Cada 
vegada tenim més influència d’animals de companyia, sobretot també pels 
nouvinguts, estrangers, turistes eventuals, i cada vegada hi ha més presència, 
en general, de vianants que fan ús de les zones públiques compartides amb 
aquests animals de companyia. 
 
El nivell de miccions i defecacions és molt alt. L’absència d’aquests pipicans fa 
que no només tingui unes conseqüències de cara a la higiene comuna de tots 
aquests espais públics, sinó que els arbres que van replantant contínuament, 
els més petitonets, tenen una mitjana de vida pràcticament incipient, perquè 
aquest nivell de miccions el que fa és que l’escorça d’aquests arbres, quan és 
molt petitoneta... si us hi fixeu, a l’Eixample o a qualsevol ciutat on no hi hagi 
gaires pipicans, els arbres, en la part de la vorera dels vianants, tenen una 
petita estria que és pel nivell tan elevat que hi ha de miccions dels animals de 
companyia, en aquest cas dels gossos. Això fa que la mortaldat sigui molt alta i 
que també sigui una despesa important de cara a l’Ajuntament, perquè ha de 
fer un recanvi continu d’aquests arbres petitonets. 
 
A part d’això, de la part botànica, hi ha un tema higiènic i cívic perquè a la zona 
on estem, a la Dreta de l’Eixample, i penso que qualsevol zona s’ho mereix, 
però aquí seria important perquè hi ha realment molts animals de companyia. 
Jo tinc una perruqueria canina aquí a l’Eixample Dreta de Barcelona, i és una 
queixa que contínuament em transmeten i traslladen els usuaris i els clients, i 
qualsevol persona que tingui o no tingui animal de companyia, perquè per 
defecte també els molesta, a la gent que no té animals de companyia, trobar-se 
miccions al carrer, o als arbres, que no es recullen. Si totes aquestes persones 
que tenen animals de companyia poguessin tenir una zona on poder esplaiar-
se amb aquests animals i que totes aquestes miccions quedessin més 
concentrades, penso que és d’ordre públic i molt important per la zona on 
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estem. Tenir un pipicà és molt necessari perquè realment és una queixa molt 
constant, contínuament la gent diu: «És que no sabem on treure els gossos». 
Moltes vegades van a espais públics, a zones verdes, que són parcs per a 
nens, d’una manera clandestina, amb la tensió que suposa que, si hi ha nens, 
hi hagi una tensió d’ambdues parts. 
 
Penso que és més que raonable tenir... de tots els parcs de zones verdes que 
hi ha, que almenys en destinessin un per a la gent que té animals de 
companyia, tant pel tema botànic de l’arborat que tenim i per l’Ajuntament des 
del punt de vista de sostenibilitat d’aquests arbres, i també per la gent que té 
animals de companyia. Bàsicament seria això. 
 
Estem preparant un document amb el nivell de miccions, amb números, amb 
l’afectació que té, quants animals de companyia hi ha a cada carrer, 
aproximadament, per fer unes mitjanes per facilitar, amb un document i amb 
dades, la idea real del que suposa això. Aquesta seria la meva intervenció. 
Gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Ascen Mallén. 
 
 
La Sra. Ascen Mallén saluda tothom i indica que si bé és membre de 
l’Associació de Veïns del Fort Pienc, avui parlarà com a afectada per un 
prostíbul xinès que hi ha sota casa seva. A continuació, manifesta la seva 
queixa: 
 
En nuestra comunidad no entendemos cómo, habiendo hecho la Guardia 
Urbana un seguimiento y comprobando que hay prostitución en una vivienda, 
no se produce el cese inmediato de la actividad. 
 
Son 24 horas de servicio. En nuestra comunidad viven matrimonios con niños, 
abuelos con nietos, familias normales que hacemos nuestra vida y esta gente 
no nos la deja hacer. 
 
Hay una frase que suena muy bien, que dice: «La protección a la infancia». 
Aquí no vemos qué tipo de protección tiene la infancia. No tiene ninguna. A 
estos niños no les protege nadie. Se pueden encontrar en la escalera con 
cualquier cosa bastante rara y desagradable. 
 
Ayer la policía tuvo que venir porque había dos clientes por la mañana, y en 
casa de un vecino, que se iba a trabajar, vieron que se abría la puerta y allí se 
metían. A la tarde, el mismo vecino tuvo que ir a la Guardia Urbana porque en 
el prostíbulo había cola para entrar. Se ve que es una cosa espectacular, 
porque hay cola. 
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Esto no hay quien lo pueda aguantar. Si tenemos que esperar tres años, como 
en la calle Valencia, no sé qué puede pasar. Parece que la ley protege a estas 
mafias o supuestas mafias y penaliza a los vecinos y a la gente que vivimos de 
nuestro trabajo y de nuestra vida normal. 
 
Hoy nos ha tocado a nosotros, pero en cualquier momento le puede tocar a 
alguno de ustedes. Las leyes que no funcionan, o que no son justas, hay que 
cambiarlas, y para eso están los políticos. No solo en el barrio de Port Pienc 
hay este prostíbulo. En la calle Alí Bei, 65, en la calle Roger de Flor, 82, en 
el 84, hay unas casas de masajes que salen las chicas a buscar a los clientes 
que la calle, los cogen del brazo, les dicen el precio, luego van bajando. Al final, 
muchos vecinos se molestan, otros no dicen nada, se cambian de acera, y 
nosotros desde la Asociación de Vecinos de Fort Pienc no queremos que 
nuestro barrio se convierta en el mercadeo del sexo. 
 
Queremos un barrio donde podamos vivir tranquilos, estar en nuestras casas 
sin miedo a lo que podamos encontrarnos al llegar. En fin, queremos un barrio 
digno. Gracias. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna pas a l’última paraula demanada, per Joan 
Ametller, del carrer Bruc, 94. 
 
 
El Sr. Joan Ametller saluda tothom i celebra veure tants càrrecs exercits per 
dones. Comenta que és la primera vegada que veu tantes senyores dirigint els 
homes, i que n’hi hauria d’haver més, perquè les dones tenen més classe que 
els homes. A continuació, explica: 
 
El meu tema és mobilitat i contaminació. Aquests dies el carrer Aragó fa pudor, 
i encara la tenim per les vagues que hi va haver d’autobusos i de trens. Us heu 
fixat que el carrer Aragó sembla una autopista? I el carrer Consell de Cent una 
avinguda ràpida? És a dir, estem contaminats. Visc en aquest carrer on hi ha 
l’alberg de Núñez, i fa pudor. El nostre carrer fa pudor. Aquesta és una de les 
coses, l’altra és la mobilitat. 
 
Jo us convido a trobar una plaça de pàrquing a l’àrea verda, qualsevol dia. Si 
vol un dia la vinc a buscar, al matí, a la tarda, a veure si trobem una plaça. Els 
que som residents de la zona 5, que és la que ens correspon. Si vostès 
traguessin la zona blava, no posessin tantes bicicletes i guanyessin tants 
calers, potser els veïns estarien millor. 
 
Una altra cosa que volia dir-li... penso que vostès no ho faran, perquè són més 
llestos, però quan deien que podrien posar el tramvia a la Diagonal, els cotxes 
que passen per la Diagonal per on els desviaríem? Pel carrer Aragó, una altra 
vegada? Perquè no hi ha cap altre carrer per sortir. Jo penso que els il·luminats 
dels ajuntaments enrere no vivien en aquest barri, no sabien el que era. Ara 
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encara gràcies que tenim les rondes, però, s’imagina que no tinguéssim la 
ronda, com no teníem fa molts anys, per on passaven? Amb vuit carrils que 
tenia el carrer Aragó, s’imagina la pudor que feia? I aquí aguantant-ho. A veure 
si ho acaben d’una vegada. Res més, moltes gràcies. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la regidora perquè contesti a tothom 
per ordre d’intervenció. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín assenyala: 
 
Intentaré respondre totes les qüestions que han estat plantejades. Com que 
amb dues setmanes és una mica complicat dominar absolutament tots els 
temes, tinc a la meva dreta l’únic senyor que tenim aquí, que és el gerent del 
Districte, i segurament, pel que fa als detalls, podrà concretar si hi ha alguna 
cosa que queda pendent. 
 
A la Sra. Charo Martínez, encantada, ja sé que vostè és una persona realment 
implicada i coneixedora de tots els temes que van sorgint en el districte. 
Concretament el que avui ens ha plantejat aquí és un tema que, efectivament, 
ha sorgit en diferents ocasions en audiències públiques. Però sobretot, la 
persona sense sostre a la qual vostè fa esment és una persona que és ben 
coneguda de la casa, tant per part de Serveis Socials com per part de la 
Guàrdia Urbana. Vostè m’apuntava tres anys, però algunes persones diuen que 
fa més de tres anys que aquesta persona ha decidit que aquest espai és la 
seva residència, que aquest banc és la seva residència. És una persona que 
està controlada, tant pels Serveis Socials de l’Ajuntament com per la part de 
serveis de salut mental. És una persona que quan ella entén que es troba en 
una situació límit, que necessita ajuda pública, que necessita els Serveis 
Socials o els serveis que se li poden oferir per part d’aquest Ajuntament, ella 
mateixa s’hi dirigeix, en fa ús durant un determinat temps, i després ho 
abandona i torna al seu espai. 
 
Hi ha hagut intervencions en el que és la seva «casa», perquè és clar, això és 
la seva casa. Se li han... no sé si «requisat» seria la paraula, se li han tret 
alguns d’aquests objectes que l’acompanyen, però, evidentment, és més difícil 
fer altres coses. En tot cas, el seguiment es continuarà fent, d’aquesta persona. 
I mentre no estigui fent coses que siguin atemptatòries contra l’espai públic, és 
evident que no es poden fer més actuacions. 
 
En tot cas, els agrairíem a totes les persones que estiguin al voltant que si 
veuen que està en una situació més complicada que normalment, ho 
comuniquin a la Guàrdia Urbana o als serveis públics perquè s’hi pugui anar i 
s’hi pugui fer una intervenció. En tot cas, és el màxim que li puc dir jo en 
aquests moments. No sé si el gerent vol afegir alguna cosa. 
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El Sr. Màxim López afegeix: 
 
Sobre les conductes que comentaves, reforcem el serveis de neteja, 
acompanyem la persona constantment, però mentre un jutge no declari que no 
té capacitat de decisió, aquesta decisió és seva i, per tant, nosaltres no hi 
podem intervenir. Té un seguiment de salut mental, però cap jutge ha 
determinat en aquest moment que no sigui competent. Per tant, hem de 
respectar la seva llibertat en aquest sentit i l’acompanyem en el procés. Quan 
es produeix una situació de molta acumulació, amb molt esforç dels serveis que 
hi ha aquí, aconseguim convèncer-la per reduir aquesta ocupació i que accepti 
els serveis que li oferim gairebé cada dia. Aquest control és constant, sempre 
parlem amb ella, li preguntem com està, si té alguna necessitat, i ella ens fa 
servir quan ho considera i quan no vol, no. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín continua donant resposta a les intervencions: 
 
Després hi havia dues intervencions a les quals donaré resposta de manera 
conjunta, perquè són molt similars. Fan al·lusió al que són possibles activitats o 
presumptes activitats de prostíbul, que s’estan exercint en domicilis privats. 
Estan en diferents situacions, les dues. 
 
Per una banda, respondré a la Sra. Pilar Campo. En primer lloc, vull dir-los que 
jo mateixa, com a veïna de l’Eixample, vaig tenir el mateix problema a sobre de 
casa meva durant un temps. Per tant, com a persona i veïna, la meva 
solidaritat, perquè sóc absolutament conscient de totes les molèsties, tots els 
disturbis que produeixen aquest tipus d’activitats, jo i tots els meus veïns 
perquè ho vam viure durant un temps. Aquesta és la part solidària, la part que 
compartim, i l’empatia que sentim amb els seus casos. Però des del punt de 
vista públic els hem d’explicar què s’està fent, quines són les eines d’actuació 
que tenim i com s’ha actuat en aquests dos casos. I com els deia, aquí sí que 
ens trobem amb situacions diferenciades. Per una banda, en el carrer Consell 
de Cent 391, el procés està bastant més avançat. Estem en un procés de 
tancament, la Guàrdia Urbana ha comprovat què succeïa dins d’aquell espai, 
en aquest cas no era un domicili, hi havia una llicència de casa de massatges, 
però efectivament l’activitat que hi havia darrere no era de casa de massatges 
sinó que era de prestació de serveis sexuals ─una paraula que no m’agrada 
gaire però sembla que és la més políticament correcta─, serveis sexuals 
remunerats. Hi havia la prestació d’aquests serveis i, en aquest cas, s’ha 
produït ja la comprovació de l’activitat. La Guàrdia Urbana ja ha comprovat que 
l’activitat que s’hi produïa era de serveis sexuals remunerats i no coincidia amb 
la llicència que hi havia, de casa de massatges. 
 
Una comprovació que segurament coneixen vostès, però els haig de tornar a 
recordar que no és una comprovació fàcil, perquè la Guàrdia Urbana ha de 
comprovar quina és l’activitat que es produeix allí però evidentment no pot 
entrar dins per veure-ho, sinó que s’ha de basar en les declaracions dels 
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usuaris. Malgrat que és un procés complicat, s’ha pogut dur a terme i en 
aquests moments el procés està molt avançat. Estem pendents de quina és la 
data per fer el precinte. No sé si el calendari més concret el podem precisar, 
però en tot cas, estem a la fase final, per tant, es veu la llum al final del túnel. I 
és possible que, com que aquestes activitats es van movent i coneixen els 
procediments públics, abandonin abans que s’hi arribi. Però, en tot cas, és cert 
que ja està fet tot el procés i es veu clarament que acabarà ben aviat. No sé si 
la data es pot precisar més. 
 
 
El Sr. Màxim López aclareix: 
 
No direm la data concreta. És un procés que s’ha de fer en el moment més 
convenient. Abans s’ha de notificar al titular. Però sí que vull indicar que ells 
tenen la potestat de presentar al·legacions, crec que en aquest moment ja 
n’han presentat. Estem en un estat de dret, hem de donar garanties a l’altra 
part i, per tant, haurem de contestar aquestes al·legacions i ja tenim les proves 
per poder-les contestar. Per tant, és un procés més de concreció, a través dels 
Serveis Jurídics de la casa, amb una resposta que cap jutge pugui dir que no 
hem fet la feina correctament, que no ho hem fet provatòriament i 
convenientment, i que no hem complert totes les garanties que hem de donar 
en tots els processos que executem. Per tant, tan aviat com aquest procés 
estigui fet, s’executarà el precinte, primer s’haurà de notificar-ho al titular, i com 
que estem en contacte, els podrem informar en aquell moment de quan serà 
aquest procés. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín se centra en el cas exposat per la Sra. Mallén i, a 
continuació, dóna resposta a les intervencions que l’han seguit: 
 
En este caso, es un poco diferente. No había una licencia, en este caso era 
una vivienda normal en la cual se ejerce esta actividad y la Guardia Urbana, 
como usted misma ha dicho, ya la ha visitado. El titular alega que es un 
domicilio y que tiene mucha actividad. Estamos en la fase de poder 
comprobarlo, la Guardia Urbana tiene que comprobar qué es lo que sucede allí 
dentro, y se está en vías de conseguir una autorización judicial, porque hay que 
entrar en una vivienda. El titular dice que es su vivienda, y la protección de la 
vivienda es muy garantista y tiene que haber una orden judicial ─como vemos 
siempre en las películas americanas─ para poder penetrar dentro de la casa y 
realizar la inspección. 
 
¿El tiempo es demasiado largo? Seguramente, para quien está viviendo esta 
realidad cada día es demasiado largo pero, en todo caso, son procedimientos 
que necesitan todos los pasos, con las garantías que decía el gerente de un 
estado de derecho. Y en este caso, además, con el derecho a la protección de 
la vivienda, que todavía dificulta más la entrada. 
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En todo caso, insisto, es un proceso que también avanzará para obtener las 
pruebas necesarias y proceder a acabar con la actividad y el precinto del local. 
No sé si hay más información. No puedo añadir nada más. Nos encantaría 
cambiar las leyes, pero para eso se necesitan las mayorías necesarias y los 
consensos necesarios. Por ejemplo, sabe que el ejercicio de la prostitución es 
uno de los temas que realmente son más conflictivos. Hay determinadas 
sensibilidades que están porque se mantengan los términos en que 
actualmente está el fenómeno de la prostitución, ya que solo prevé la 
prohibición penal del proxenetismo. Hay otras sensibilidades que promueven la 
regularización y la legalización de esta actividad. Y hay otras sensibilidades y 
otras propuestas políticas que están por la prohibición de este fenómeno en 
todas sus manifestaciones. No es el momento, en una audiencia pública, de 
hacer este debate, pero simplemente querría apuntar que, en este caso, habrá 
que llegar a algún consenso y ver por qué optamos y cómo se acaba regulando 
todo este fenómeno. 
 
I canviant de tema, tenim el tema que ha plantejat la Sra. Mercè Melendro, que 
pel que he pogut entendre i pel que he pogut esbrinar amb caràcter previ, el 
que tenim és un problema d’un alberg amb una activitat que s’ha situat dins uns 
habitatges, que planteja un problema de convivència amb els veïns. Els veïns 
han funcionat amb caràcter reactiu, és a dir, quan van veure que era possible 
que aquesta activitat s’instal·lés allí, van canviar els estatuts de la comunitat de 
veïns, i, a posteriori, molt just de dates, perquè va coincidir amb la suspensió 
de llicències i l’inici de tramitació del PEUAT, el Pla especial urbà d’allotjaments 
turístics, que estableix restriccions pel que fa a aquest tipus d’allotjaments a la 
nostra ciutat o haurà d’acabar establint restriccions, perquè estem en procés de 
tramitació d’aquest pla especial, vostès es van trobar amb aquesta situació. 
 
Jo entenc que, pels moments en què s’havia produït la sol·licitud de les 
llicències, la comunicació, també la coincidència amb la normativa municipal, el 
Districte seria especialment curós perquè aquesta llicència o aquesta 
autorització s’obtingués, perquè segur que van mirar que la llei donés permís 
per fer-ho. Ara s’han trobat amb el fet que aquesta activitat és legal i els 
ocasiona tots aquests problemes. Vostè mateixa és conscient que en aquest 
moment el que tenen és la via civil, és a dir, és una activitat que tenen dins la 
seva comunitat i, d’acord amb les normes de dret civil, les que regulen les 
relacions entre particulars, vostès han d’intentar que un jutge els acabi dient 
que aquesta activitat no funciona. No és tant l’Ajuntament, perquè l’Ajuntament 
ha fet tot allò que la normativa li permetia i l’obligava a fer, sinó que ara és la 
seva via amb els propietaris de l’alberg la que ha de solucionar el problema. 
 
Per una banda, volem insistir que és cert que la convivència ja és complicada 
entre veïns, de fet ja és complicada a vegades dins la mateixa casa, però a 
més quan són veïns turistes és evident que no tenen aquest arrelament i no 
tenen aquest control social i aquesta necessitat de conviure amb la resta de 
veïns que tenim els veïns normals i, per tant, és cert que els problemes de 
convivència hi són. 
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El que nosaltres els podem oferir, en aquests moments, és posar a la seva 
disponibilitat l’expedient administratiu, com ha anat i tots els requisits que 
s’estan complint per part del titular i d’aquest alberg, perquè vostès puguin 
articular la seva defensa jurídica de la millor manera possible. Per tant, que 
sàpiga que som conscients d’aquesta realitat i intentarem que les coses 
funcionin de la millor manera possible i que la llei del dret civil, en aquest cas, 
estigui de la seva part. Nosaltres el que els podem oferir és posar a la seva 
disposició l’expedient perquè quan arribi al jutge pugui comprovar què hi ha 
hagut aquí darrere. 
 
Insisteixo en el tema de la convivència: som conscients que aquesta 
convivència és molt més complicada quan tenim persones que només estan un 
temps concret en un espai. I, a més, amb uns horaris, unes activitats i uns 
interessos molt diferents dels dels veïns i veïnes que hi conviuen cada dia. 
 
També teníem un altre tema de convivència, que és el que plantejava el 
Sr. Valentí Ferran. Aquest cas és una mica similar al cas anterior, perquè sí 
que hi ha una activitat amb una llicència, que s’està exercint, cuinar en l’espai 
que vostè està posant de manifest es pot fer. El tema és veure si l’activitat que 
s’hi està fent respon i coincideix amb l’activitat que la llicència diu que s’hi pot 
fer. En aquest sentit, la inspecció es va produir ahir, ha anat molt ajustat el 
tema, i l’únic que es va detectar és que un dels extintors que hi havia havia 
caducat, per això vostè parlava del tema dels possibles focs. El que s’està 
comprovant és que l’activitat que realment s’hi està realitzant sigui la correcta i 
la que permet la llicència. I pel que fa al cas que vostè comentava, que hi havia 
noves proves, li agrairia que les posi a disposició de l’Ajuntament per veure 
que, efectivament, es compleix o no es compleix. Es miraran també les 
condicions d’extracció dels fums, que siguin les adequades, i sobretot ens 
preocupa el tema que comentava vostè, som coneixedors que el que es cuina 
allí va fora d’allí, evidentment. Això es pot fer però en unes condicions de 
salubritat molt estrictes, no es pot cuinar i portar-ho a un altre indret feliçment. 
Això no pot succeir i hi haurà la inspecció i el control perquè això no succeeixi. 
 
Pel que he pogut comprovar, hi ha coneixement per part del Districte de tota la 
problemàtica i crec que té la interlocució directa perquè es pugui avançar i 
trobar la solució al problema. 
 
I, per últim, la Sra. Àgata Jordà, que està aquí darrera, planteja una qüestió 
sobre els animals de companyia, i en particular sobre la zona d’esbarjo dels 
animals. Efectivament, som conscients que aquest és un dels grans reptes que 
ha d’entomar la ciutat, garantir que els animals de companyia tinguin unes 
condicions dignes dins la ciutat i que la resta de veïns i veïnes també puguin 
conviure i fer ús dels espais amb la màxima tranquil·litat possible. 
 
En el cas que vostè planteja, és cert que al districte de l’Eixample hi ha zones, 
no sé si són les suficients però, comparant-ho amb altres districtes, li puc dir 
que tenim bastantes zones d’esbarjo de gossos, a més dues concretament amb 
les dimensions de 700 m², que és un espai potent, i en molts districtes de la 
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ciutat no n’hi ha. Dit això, entenc que no són les suficients. De fet, un dels plans 
que durant aquest mandat s’ha plantejat és augmentar les zones d’esbarjo de 
gossos a la ciutat, hi ha un pressupost de 3 milions d’euros. L’Eixample té una 
quantitat assignada perquè es puguin incrementar aquestes zones. 
 
 
El Sr. Màxim López observa: 
 
És complicat trobar espais per a aquest tema, però a la Dreta o a la seva zona 
d’influència s’acaba d’obrir un espai a Nàpols-Gran Via, tocant a Fort Pienc, 
que pot donar servei en aquest sentit. És un espai provisional, perquè té un 
altre objectiu, però mentre no el fem servir, s’ha obert com un espai per a 
gossos. Està prevista la construcció d’una àrea de gossos a la plaça 
Letamendi, hi ha un petit pipicà minúscul que no serveix per a res, l’ampliarem, 
aquest espai tindrà uns 300 m². S’està treballant la proposta de millora de tots 
aquests espais, també posar-hi imaginació, és a dir, jugar amb espais d’ús 
compartit en què la majoria de l’horari sigui d’utilització del veí ─que a 
l’Eixample tampoc en tenim gaires, d’espais per al lleure del veí─, però en 
determinats horaris, a primera hora del matí o més cap al capvespre, hi hagi un 
ús compartit, que hi hagi una tolerància perquè hi hagi animals de companyia. 
En el cas de la Dreta i la zona limítrofa hi hauria la plaça Tetuan, que és la 
proposta que estem treballant. Això s’ha d’acabar de concretar, s’ha de 
conscienciar, hem d’aclarir quins són aquests horaris, i es farà a través dels 
grups de treball tant de les entitats de veïns i entitats del barri com de la ciutat i 
de les entitats que treballen els temes d’animals de companyia. S’està buscant 
quin és el consens per treballar aquestes innovacions, que segurament 
portaran problemes, però és l’única manera que tenim per avançar. Aquesta és 
la informació. I sempre que trobem un espai en què es puguin conjugar els 
usos i les necessitats del barri i l’esbarjo dels gossos el posarem en 
funcionament. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín dóna resposta a la darrera intervenció: 
 
I per finalitzar, el Sr. Joan Ametller ens plantejava un tema de mobilitat i de 
contaminació. Simplement he de dir-li, primer, que som conscients del 
problema, el nivell de contaminació de determinats carrers de l’Eixample és 
elevat, i cal avançar en mesures, ara no és el moment de repassar-les totes 
però segur que vostè, que és una persona que està sensibilitzada amb aquests 
temes segons he pogut comprovar, les deu conèixer, sap que hi ha plans de 
pacificació de determinades zones, de determinats carrers, amb la idea de les 
superilles. Penso que aquesta és la via per continuar fent una ciutat que sigui 
sostenible i que estigui a l’abast de tothom, i que sobretot puguem viure durant 
molts anys de manera segura. 
 
El tema de les àrees d’aparcament no el conec. En principi hi ha l’equilibri 
necessari. Em permeto recordar-li que les àrees blaves no és que només siguin 
una guardiola per a l’Ajuntament, sinó que els comerciants, que inicialment 
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eren reticents a les zones blaves, són partidaris que hi siguin perquè permeten 
molta mobilitat, no és només un tema de preus sinó que, a més a més, hi ha un 
temps limitat i això permet que hi hagi mobilitat de cotxes. Per tant, aquest és el 
model. 
 
També és cert que en aquests moments hi ha hagut un repunt de la circulació. 
Durant uns anys la crisi econòmica, a més de la millora del transport públic, va 
fer disminuir l’ús del vehicle i en aquests moments ha coincidit que hi ha més 
activitat econòmica i, després, aquestes vagues que esperem que ben aviat es 
puguin solucionar, una vegada que els convenis col·lectius hagin estat signats, 
i que no es tornin a repetir durant molt temps. 
 
Hi insisteixo, la nostra línia és continuar pacificant el trànsit en moltes zones. Jo 
el convido a participar en els diferents àmbits de mobilitat que tenim. Avui no 
ens acompanya el conseller Francesc Magrinyà, que és qui porta el tema de la 
mobilitat, però li puc ben assegurar que és una persona que ha insistit molt i 
continuarà insistint perquè aquest tema no quedi en l’anècdota sinó que avanci 
de manera efectiva. 
 
També hi ha el tema dels autobusos, la nova xarxa ortogonal que s’implantarà, 
i moltes més mesures de mobilitat que tendeixen a optimitzar el transport 
públic, l’ús de la bicicleta, i sobretot també la mobilitat dels vianants, perquè a 
peu és com més es mouen a la nostra ciutat, és com més desplaçaments es 
fan cada dia. En tot cas, dir que compartim absolutament aquesta sensibilitat. 
 
Dit això, més o menys he fet una primera resposta. Si volen fer alguna rèplica, 
endavant. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix les explicacions de la regidora i el gerent del Districte, i obre el segon 
torn d’intervencions dels veïns. Constata que la Sra. Charo Martínez no vol fer 
ús de la paraula i dóna pas a la Sra. Pilar Campo. 
 
 
La Sra. Pilar Campo diu alguna cosa sense micròfon. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula a la Sra. Mercè Melendro. 
 
 
La Sra. Mercè Melendro comenta: 
 
A mi m’hauria agradat haver escoltat, per part de la regidora, el compromís per 
part de l’Ajuntament de tenir en compte poder intentar canviar durant aquest 
període que els queda a aquest grup municipal, la normativa, i que tinguin en 
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compte els veïns dels edificis de veïns que són comunitats de propietaris. Com 
deia abans, la desconeixença de tenir uns estatuts ha provocat tot això. 
 
Nosaltres no estem en contra d’aquestes activitats, però si us plau, que les 
posin en edificis sols, o inclús promocionar-ho a les rodalies de l’Eixample. Hi 
ha molts punts de Barcelona on aniria molt bé que hi hagués aquest tipus 
d’instal·lacions. 
 
Per altra banda, li agraeixo la seva amabilitat per poder accedir a l’expedient. 
Nosaltres, quan vam tenir la notificació que aquesta entitat de l’alberg tenia la 
llicència adjudicada, ens vam posar en contacte amb el departament jurídic del 
Districte, per l’OAC, amb la Sra. Teresa Gómez, i la Sra. Capdevila ens va dir 
que podíem fer una vista, però només vam fer una vista, no hi vam tenir accés. 
Jo li agraeixo que tinguem accés a aquest expedient i el puguem tenir nosaltres 
per poder-lo utilitzar. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i explicita que després contestarà la regidora. 
 
 
La Sra. Mercè Melendro indica que es posaran en contacte amb la Sra. 
Teresa Gómez. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
insisteix que durant el segon torn de la regidora, aquesta li contestarà. Tot 
seguit, constata que el Sr. Ferran no vol tornar a intervenir i que la Sra. Jordà 
ha marxat, i dóna la paraula a la Sra. Mallén. 
 
 
La Sra. Ascen Mallén planteja un dubte abans de cedir la paraula al Sr. Àlex 
Broch: 
 
Ha habido una cosa que no me ha quedado muy clara. Esta gente que tiene el 
prostíbulo, ¿han recurrido? No lo he entendido muy bien. Porque la Guardia 
Urbana hizo un seguimiento y comprobó que había prostitución. Pero lo que me 
ha contestado no lo he entendido bien. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, li 
diu que la regidora li contestarà en el segon torn d’intervenció. 
 
 
La Sra. Ascen Mallén ho agraeix. 
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La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
dóna la paraula al Sr. Àlex Broch. 
 
 
El Sr. Àlex Broch comenta: 
 
Una constatació de fa anys. Hi ha unes problemàtiques que els veïns 
plantegem i sempre ens trobem amb unes lleis que neutralitzen la solució. I els 
veïns ens plantegem per què aquestes lleis no canvien. Aleshores, vostès 
correctament diuen: «Hem complert la llei», però vostè li acaba de dir a la veïna 
que ha parlat abans que iniciï la via judicial, i vostè condemna a anys de 
perjudici i de dificultats... No vostè, perdó, les lleis condemnen a anys de 
perjudicis i de dificultats uns veïns. Darrere hi ha el Sr. Albert Viadé que podria 
confirmar el mateix sobre el passeig de Sant Joan. 
 
Sabem que hi ha unes voluntats polítiques per intervenir o canviar aquestes 
lleis, però ens preguntem per què no es canvien. Demanem que els partits 
polítics tinguin responsabilitats quan són problemes que s’estan repetint 
sempre. Serà en aquesta legislatura o serà en la vinent, però si us plau, facin 
un llistat de les problemàtiques, facin un llistat de les lleis que impedeixen la 
solució. És evident que estem en una societat democràtica, és evident que 
tothom té dret a la rèplica i a la defensa dels seus drets, però moltes vegades 
aquesta defensa de drets que té el contrari és per alentir la solució del 
problema que perjudica el veí. Tot això ho sabem. 
 
Nosaltres som, al cap i a la fi, una democràcia jove, fa dècades però som joves, 
i jo em plantejo: per què no mirem Europa en allò que sigui positiu? Perquè 
aquestes democràcies consolidades han tingut els mateixos problemes que 
tenim nosaltres. Per què no analitzem i mirem com han resolt el problema els 
legisladors i els polítics? Agafo les paraules del gerent, del Sr. Màxim López: 
imaginació. Imaginació, sí. Per què no intentem buscar les solucions? 
 
I els plantejo un tema sobre la prostitució. És evident que hi ha tota la 
problemàtica. Jo mateix vaig intervenir en el carrer Urgell en les audiències 
públiques itinerants que vam fer, em vaig adreçar a l’antic regidor i vam 
coincidir que moltes vegades, com vostè també ha insinuat, abans que 
s’executi hauran tancat i hauran marxat perquè saben que darrere hi ha 
l’execució de la solució. El regidor anterior va dir que moltes vegades, abans 
que s’executi, van variant de llocs. Per què van variant de llocs? 
 
Tot això és el preàmbul de la meva intervenció per dir el que diré ara. Quan hi 
va haver el problema de la prostitució al carrer València, entre Bailèn i passeig 
de Sant Joan, la famosa pancarta itinerant dels veïns, que havia estat a 
Diagonal, després va anar aquí, i jo recomanaria als veïns de Nàpols que 
també ho fessin perquè així es visualitza el problema, les persones afectades 
per aquest problema el matí següent van intervenir al programa de televisió Els 
matins, a TV3. Va parlar un matrimoni format per un home català i una senyora 
de Laos, per tant, les seves faccions eren orientals. Aquesta persona que tenia 
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faccions orientals no podia entrar a casa seva perquè els clients pensaven que 
era una prostituta. Aquest matrimoni es van casar a París, i a París aquesta 
persona laosiana tenia un pis, i en un moment determinat ella marxa del pis i el 
lloga a una persona, i els mateixos veïns avisen a aquesta persona laosiana, 
que era la propietària del pis, dient-li: «A casa teva s’està exercint la 
prostitució.» Aquesta persona va explicar a TV3 que quan va saber això va 
anar a la policia per dir: «He llogat un pis i s’hi està fent prostitució.» Aleshores 
la policia li va dir: «Senyora, vostè ha fet molt ve venint aquí perquè a París i 
segons les lleis franceses el propietari d’un pis que el lloga i s’hi exerceix la 
prostitució és un proxeneta.». I s’acaba el problema. Moltes vegades els 
llogaters de pisos saben a qui lloguen en pis, perquè hi ha un element físic que 
explica moltes coses. Es lloga el pis però si hi ha coneixement que s’hi exerceix 
la prostitució, s’avisa perquè el propietari és proxeneta, i entra ja dintre d’una 
legislació conflictiva. Probablement, molts propietaris que lloguen pisos a 
Barcelona o a qualsevol ciutat d’aquest país sabent que serien proxenetes s’ho 
pensarien dues vegades. Potser és la imaginació que demanava el gerent i la 
imaginació que nosaltres demanem als polítics perquè plantegin les lleis que 
veritablement resolguin els problemes dels veïns. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
agraeix la intervenció i dóna la paraula al Sr. Joan Ametller. 
 
 
El Sr. Joan Ametller diu alguna cosa sense micròfon. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
dóna la paraula a la regidora perquè respongui a les persones que han 
intervingut en aquest segon torn. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín els contesta un per un: 
 
D’una banda, Sra. Mercè, sobre el compromís de canviar la normativa. En 
aquests moments és evident que en aquesta ciutat s’està fent una revisió 
important dels allotjaments d’ús turístic, dins els quals hi ha els albergs, els 
HUT ─els habitatges d’ús turístic─, els hotels, residències d’estudiants, 
etcètera. Per tant, que hi ha una consciència que el problema existeix és 
evident i s’està treballant de la manera més compartida possible, perquè des de 
l’àmbit municipal tampoc és fàcil trobar totes les solucions, però és evident que 
s’està modificant la normativa. Per tant, crec que hi ha pocs moments com 
l’actual per dir que, efectivament, estem en la línia de modificar la normativa. I 
en els casos i en els districtes on és més flagrant aquesta concentració i 
aquests possibles problemes és on es posa el focus en major mesura, com no 
pot ser d’una altra manera. 
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Pel que fa a l’expedient, quan diem que posem l’expedient a la seva disposició 
és això. Cap expedient públic es dóna perquè ningú surti amb l’expedient sota 
el braç, però posar-lo a la seva disposició vol dir que el tindrà a la seva 
disposició i a la dels seus advocats, i aquelles parts de l’expedient que 
constitueixen proves i poden ser útils per a la seva defensa jurídica es poden 
fotocopiar i s’ho poden endur. Els expedients públics són públics, sempre han 
d’estar sota la tutela de l’Administració pública. 
 
Pel que fa al Sr. Ferran, ens ha portat ja les proves, perfecte. 
 
El tema que plantejava la Sra. Ascen Mallén, no sé si el gerent li pot explicar 
amb més claredat que jo en quina fase està. 
 
 
El Sr. Màxim López explica: 
 
El que comentava la regidora és que, normalment en aquests casos, com que 
és un pis, la propietat al·lega domicili, al·lega que és el seu pis. No ho fa? 
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
És un pis on viu algú. Aquest algú al·lega que viu en aquest pis. És el seu pis i, 
si ho al·lega, nosaltres hem de complir una garantia, que és que no podem 
entrar en un pis com un local d’activitat normal sinó que hem de demanar 
l’entrada judicial. Hem de demanar a un jutge que ens autoritzi entrar-hi per 
poder fer el precinte o les comprovacions d’aquesta activitat. 
 
L’activitat de prostitució està comprovada, és el que t’havíem comentat. L’únic 
que passa és que aquest procés, a diferència del local, que és un procés en 
què no poden al·legar domicili perquè és un local comercial, té una complicació 
afegida, que és que hem de complir més garanties i hem de demanar aquestes 
autoritzacions per poder continuar l’execució del procés, que al final sempre 
acaba, ineludiblement, quan es comprova l’activitat, amb la finalització de 
l’activitat, però es necessita un temps per complir totes aquestes garanties. 
 
(Parla algú amb el micròfon apagat.) 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín afegeix: 
 
Efectivament, la inviolabilitat del domicili és un problema addicional, és el que 
plantejava abans quan parlava de la diferència amb l’altra senyora. És un local 
on es presta una activitat, tenia llicència per a una activitat, i sempre és més 
fàcil entrar en un local comercial. Quan és un domicili, la llei protegeix molt més 
el domicili d’una persona, sigui propietari o estigui en règim de lloguer. La 
inviolabilitat del domicili és molt més estricta i ha de guardar moltes més 
garanties perquè hi pugui entrar la policia. Ja sé que per a vostè, com era el 
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meu cas quan tenia a sobre els veïns, pensava «quina família tan rica i quin 
règim de visites tan curiós», però això cal demostrar-ho. 
 
El tema del calendari, crec que de moment no li podem contestar. 
 
 
El Sr. Màxim López continua l’explicació: 
 
Ara al·lega domicili, pot presentar al·legacions, el jutge pot acceptar una 
suspensió cautelar dels processos que fem. És a dir, cada procés és un món. 
Però el procés no és d’un mes, perquè hem de fer tots aquests passos, és 
bastant més llarg. Jo ja he explicat l’experiència, ha costat un temps però 
ineludiblement la situació acaba sent, si es comproven els fets, el tancament de 
l’activitat. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, diu 
a la Sra. Mallén que si vol torna a cedir-li la paraula, però que ara mateix no se 
sent el que diu. Afegeix que també pot continuar parlant amb el gerent un cop 
finalitzada la sessió. 
 
 
La Sra. Montserrat Ballarín s’adreça al Sr. Broch per contestar-li sobre els 
canvis legislatius i la solució dels problemes: 
 
Vostè plantejava «fem un llistat de les coses problemàtiques i les canviem». 
Malauradament, la meva experiència, i en tinc uns quants anys, d’experiència, 
és que quan canvies una normativa i ho fas d’una altra manera planteja una 
altra problemàtica. Evidentment, hi ha coses flagrants i hem de continuar 
avançant i per això estem tots aquí, si no, ja hauríem abandonat fa temps. Però 
les coses realment tenen la seva complexitat i quan les coneixes des de dins, 
veus que tenen moltes més derivades d’aquelles que, a simple vista, tots 
podem sospitar. 
 
El que vostè plantejava és un bon exemple, el tema de París. Aquí en la 
majoria dels casos, quan es lloga un pis... Insisteixo en la meva experiència 
personal, la meva veïna del pis de sobre quan va llogar el pis el va llogar amb 
un contracte d’arrendament normal dins del qual es diu que l’activitat que es pot 
fer és exclusivament aquella per la qual ha estat fet el contracte i no d’altres, i 
els propietaris són els primers sorpresos quan es troben les activitats que s’hi 
estan desenvolupant dins. Precisament per això, quan hi ha alguna notificació, 
algun requeriment o alguna denúncia, el primer que es fa des del Districte és 
posar-se en contacte amb el propietari, i sovint és el mateix propietari qui 
intenta fer tot el possible per rescindir el contracte perquè vagin fora, perquè, hi 
insisteixo, moltes vegades són els primers que s’han sorprès de l’activitat que 
s’hi fa dins, sense necessitat que les lleis els arribin a tipificar com a proxenetes 
pel fet d’haver llogat aquest pis. Em consta que la col·laboració, en molts 
casos, és bastant positiva. La gent normal, la que fa les coses bé, el que vol és 
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que quan fa un contracte de lloguer les persones que hi han anat a viure facin 
l’activitat per a la qual els han donat el permís. En la majoria dels casos la gent 
vol fer les coses bé. 
 
En tot cas, comparteixo que nosaltres sempre hem d’estar al costat de la gent 
que fa les coses bé i que vol treballar per millorar-les. I això és el que 
intentarem fer en la mesura de les nostres possibilitats. 
 
 
La presidenta del Districte de l’Eixample, Sra. Trini Capdevila i Burniol, 
constata que ningú no necessita tornar a fer ús de la paraula, agraeix 
l’assistència de tothom, els convida a la propera sessió del Plenari de Districte, 
que tindrà lloc el 5 de juliol, i dóna per finalitzada l’Audiència Pública a les 20.20 
hores, després d’1 hora i 20 minuts de durada i de la intervenció de 8 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 de la regidora del Districte, la Sra. Ballarín. 


