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Ordre del dia:  Informe del Gerent 

Torn d’intervenció d’entitats i associacions 
Torn d’intervencions de ciutadans i ciutadanes 

 
Presideixen la Taula: 

Sr. Xavier de Gispert, Conseller de barri de la Dreta de l’EIxample 
Sr. Oriol Crespo, Conseller de barri de la Dreta de l’EIxample 
Sr. Màxim López, Gerent del Districte 

 
 
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Bona tarda a tots i a totes. Comencem el Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample. 
Primer, excusar el regidor Gerard Ardanuy, que no ha pogut venir per motius d’agenda.  
Ens presentem, els que som a la taula. Oriol Crespo, conseller tècnic del Districte. 
Màxim López, gerent del Districte. I jo mateix, Xavier de Gisbert, conseller del barri de 
la Dreta de l’Eixample.  
Passaríem directament al torn obert de paraules. Primer, de les entitats i associacions, i 
després dels ciutadans i ciutadanes.  
Les entitats que voleu parlar, alceu la mà, digueu el vostre nom i la vostra entitat 
perquè ho anirem apuntant.  
 
Sr. Sergi López 
Sergi López, de l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample.  
 
Sra. Charo Martínez 
Charo Martínez, de l’Associació de Veïns per un Eixample Sostenible.  
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Alguna associació o entitat més?  
Doncs comencem: 
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Sr. Sergi López 
No fareu cap exposició de cap projecte ni de cap tema que ens hagueu d’explicar? 
L’any passat ho vau fer i potser l’altre també. No hi ha res?  
 
Sr. Oriol Crespo  
Com que són consells de barri, hem valorat la possibilitat de donar més temps a la 
ciutadania per poder expressar les seves inquietuds i, si tenen algun dubte, poder 
resoldre’l. Sempre tenim a disposició el Consell Plenari del Districte per explicar 
aquests projectes, així com les comissions consultives i l’Audiència Pública. 
Directament preferim cedir-vos la paraula per a qualsevol dubte que tingueu.  
 
Sr. Sergi López 
Parlaré d’un tema intern de l’Associació de Veïns. Estem ubicats aquí a la Casa 
Elizalde que ens demana poder disposar del local que tenim i, per poder cedir el local, 
vam demanar a l’Ajuntament que ens permetés fer un moviment d’una part dels diners 
que tenim concedits per fer activitats per poder dissenyar un web que fos una 
alternativa solvent a la no presència física, i tenir una presència al web per poder 
operar ―és un web molt ben dissenyat―, perquè fos operatiu gairebé com el local que 
tenim aquí. Per alguna raó no ens ho van concedir. L’Ajuntament no va concedir la 
possibilitat de fer aquest traspàs de diners, i estem parats, amb el perjudici que això 
significa per a la Casa Elizalde, perquè no els estem cedint un espai que ells 
necessiten per al funcionament d’aquest equipament, que és prou petit. Aquests pocs 
metres quadrats que els falten els beneficiarien molt. 
Aprofito per demanar al Districte si es pot reobrir el diàleg i si ens ofereixen la 
possibilitat de poder fer aquest canvi de presència física a virtual, en un entorn en què 
és reconegut que podem funcionar igual de bé. No significaria una penúria i podríem 
donar un bon servei a la ciutadania, i tot el tema de la participació ciutadana es podria 
fer en les mateixes condicions i garanties.  
Un altre tema és que ens volem fer ressò de la incomoditat que hi ha al barri pel tema 
dels pisos turístics. Ens va trucar una presidenta d’una comunitat de veïns de rambla 
de Catalunya i ens va explicar el patiment que estan passant per culpa d’un pis que els 
genera molts molèsties, durant molt temps. Tenen la sensació que ni l’Ajuntament ni el 
Districte estan donant una resposta ajustada al problema. Tenen la sensació que preval 
una tolerància d’algunes actituds incíviques per sobre del dret i la necessitat de bona 
convivència que hi ha d’haver amb els veïns. Troben a faltar una simetria i un equilibri. 
Els sembla que fomentar el turisme està bé, perquè és una forma de negoci i la ciutat té 
una capacitat turística i un reconeixement, però el turisme no hauria de ser un 
problema, i ho estan vivint com un problema real. Això per una banda.  
D’altra banda, també voldríem parlar dels temes sobre els que quals parla tothom, 
perquè en parla la premsa. Avui m’han trucat de El Periódico i em preguntaven: «Què 
passa a la plaça Catalunya, que sembla ser que la pista de gel que es munta per Nadal 
lesiona el paviment i provoca que s’hagi de fer un manteniment que potser pot significar 
un manteniment més que puntual, potser més general, perquè potser l’estructura no 
està ben equilibrada, o com que la plaça té una volta a baix perquè té l’avinguda de la 
Llum, potser no està capacitada...». No se sap quin és el problema, però s’hauria de 
veure que aquest equipament, efímer i temporal, que té l’inconvenient que comporta 
una despesa energètica molt gran i des del punt de vista ecologista no és gaire 
benvingut, no signifiqui un problema estructural per a l’estructura de la volta de 
l’avinguda de la Llum ni per al paviment de la plaça. És una plaça que ha de suportar i 
suporta molts esdeveniments, com el 15M, que va anar molt bé, i no es van carregar el 
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paviment de la plaça. Tingueu en compte les capacitats reals que té la plaça i mireu de 
veure quin és el futur que ha de tenir.  
Com a tercer tema, un tema d’espai públic. Fer-nos ressò de la falta d’informació i de la 
incomoditat que genera el fet que la premsa expliqui els problemes que estan 
apareixent al passeig de Gràcia i a la Diagonal, que s’haurien d’haver debatut i analitzat 
en el moment de fer el projecte, perquè llavors només s’explicaven les virtuts. Sembla 
ser que al passeig de Gràcia hi ha el problema concret amb els encaminaments per a 
persones cegues. En els creuaments, a la calçada s’han elevat els laterals, que 
significa un guany perquè amplia la vorera i fa plataforma única, però no s’ha tingut en 
compte la seguretat que precisen els invidents per poder detectar per on han de passar 
amb seguretat per creuar aquest carril, que ara està a nivell de vorera, i ells no ho 
poden detectar amb les garanties que necessiten.  
Pel que fa a la Diagonal, a la pràctica es veu que les tercianes que hi ha per agafar els 
autobusos estan poc dimensionades. El nou paviment de les voreres sembla que no 
s’ha provat prou, potser s’hauria hagut de fer una prova pilot per assegurar que 
realment fos còmode i no provoqués entrebancs a la gent que arrossega els peus —jo 
mateix arrossego els peus i amb uns mil·límetres m’entrebanco. Sembla que aquest 
paviment no respon a la superfície plana a la qual estem acostumats a Barcelona, que 
és amb les pastilles de quatre o les de flors, que són planes. Només tenen unes 
canaletes perquè marxi l’aigua, però no tenen relleu, i aquest paviment sí que en té, 
volgudament perquè es vegi la fulla, però pot ser un problema. El paviment que hi havia 
al passeig de Gràcia, de Gaudí, eren formes molt romes, no eren les arestes més vives 
que tenen les fulles, que tenen aquesta geometria més triangulada. Què està passant a 
la  Diagonal? És una fase d’adaptació o realment hi ha hagut un problema de 
dimensionament de projecte que s’ha de corregir per satisfer la funcionalitat i la 
seguretat dels vianants i la viària, tant de ciclistes, com de vehicles i persones que han 
d’anar a les parades d’autobús amb els encaminaments i els espais prou dimensionats 
per no haver d’estar gairebé a la calçada? 
 
Sra. Charo Martínez 
Bona tarda. El meu tema es repeteix, és un dels temes del Sergi.  
Una qüestió evident és que s’han fet obres al carrer Balmes, s’han fet obres a la rambla 
de Catalunya, al passeig de Gràcia, al passeig de Sant Joan, però el que no se 
soluciona indiscutiblement és el patiment de molt veïns pels pisos turístics, per una 
banda, i l’última qüestió, impressionant, és el patiment pels hostels de joventut.  
Hem comprovat que a la plaça Rafael Casanova, en un triangle petit, hi ha tres hostels. 
Un ha estat molt problemàtic i els veïns han optat per canviar l’habitació on dormen i 
callar, perquè no podien més. Un altre és a la ronda de Sant Pere, i un altre al carrer 
Bailèn, 5-7. Un triangle petit, tres hostels de joventut. No tinc res contra la joventut, al 
contrari, me l’estimo moltíssim com a àvia, però indiscutiblement comporta molt soroll i 
molts problemes als veïns. La gent està contenta amb les obres, però hi ha molta gent 
que no en pot gaudir perquè no poden dormir, perquè tenen l’ascensor espatllat, 
perquè tenen molts problemes amb els hostels que s’estan fent sense llicència i sense 
inspeccions. Sembla ser que últimament al carrer Balmes 58 hi ha anat un inspector i 
no hi havia obres en aquell moment. Però demanem que s’insisteixi en aquestes 
inspeccions, perquè si no hi ha inspeccions, quan després hi va l’inspector, està tot fet. 
A Balmes 58 han fet un ascensor on hi havia un muntacàrregues vell i fet pols. A la 
rambla de Catalunya 64 tenen un problema molt greu amb els hostels.  
Ara deixo pas als veïns de Balmes i de la rambla de Catalunya, perquè puguin parlar, 
perquè vegeu com n’és de greu, aquesta qüestió. A TV3 van fer un programa l’altre dia 
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i deia que des de fa 20 anys no s’han canviat les ordenances dels hostels. Imagineu tot 
el que ha passat en 20 anys. Això per una banda. Quina resposta té l’Ajuntament, la 
Generalitat o qui sigui perquè els veïns puguin estar tranquils que no hi haurà més 
hostels. Jo vaig assistir a una reunió a Balmes 58 amb el personatge que està fent 
aquest hostel i vaig sortir amb les mans al cap. Ja ho explicaran.  
Una altra qüestió que crec que és important és que al passeig de Sant Joan, a la part 
de plaça Tetuan fins a Arc de Triomf, que és la part que ens pertoca a nosaltres, la 
qüestió del comerç està molt malament, no hi ha comerços macos exceptuant Norma, 
etcètera. Ens agradaria que es fes alguna cosa per fomentar el comerç al passeig de 
Sant Joan.  
 
Sr. Oriol Crespo 
Per contestar les preguntes, ens combinarem per poder donar resposta a les vostres 
inquietuds. Si ens deixem alguna cosa, en el segon torn ens ho comenteu.  
Començaré jo mateix.  
Sergi, comentaves el tema del conveni. Primer, aquest Govern té tarannà de parlar i 
sempre que vulguis, seiem, en parlem i mirem què és el que podem fer. Mai has trobat 
una porta tancada i mai serà així.  
Per què no es va acceptar en un principi? Quina és la justificació? És perquè no 
acabàvem de veure clar que tècnicament la quantitat que es demanava rescabalar 
correspongués a la feina feta. Aquesta entitat té una funció voluntària, i fóra bo que en 
parléssim per veure com ho podem resoldre. En principi, tal com es va presentar 
aquella justificació, no podria ser possible justificar aquesta despesa.  
Pel que fa a la resta de temes, dono la paraula al Màxim.  
 
Sr. Màxim López 
Hi ha un tema comú en les dues intervencions, el deixo per al final per respondre 
conjuntament. 
Sergi, quan feies referència al tema de la pista de gel de plaça Catalunya, comentar 
que quan es planteja aquesta instal·lació o qualsevol altra instal·lació, el Districte o qui 
és competent per donar la llicència fa la verificació de les condicions tècniques 
d’aquesta instal·lació. En aquest cas, com que és en l’espai públic, també quines són 
les precaucions i els requeriments que posem perquè no malmetin l’estat del paviment 
de la plaça, dels parterres, dels arbres, etcètera. En aquest cas concret el que fem és, 
fins i tot, fixar avals que permeten que en el moment que es detecten aquests 
desperfectes, es rescabali el possible cost que això suposi per als fons públics, que al 
final són els que han de fer front a aquest tema.  
També comentar que a vegades les informacions que ens arriben per part de  
determinats mitjans no són les correctes i adequades. En aquest cas concret,  
preveient aquests temes, es realitza una inspecció prèvia a la instal·lació que detecta 
l’estat dels paviments, dels parterres, del verd de la plaça, i quan acaba el desmuntatge 
es torna a fer una altra inspecció que comprova quin ha estat l’estat d’origen i l’estat 
final.  
Deia que la informació no és adequada perquè tant la inspecció prèvia com la final 
planteja que els desperfectes que hi ha, i s’ha de reconèixer que n’hi ha, a plaça 
Catalunya, no han estat per la instal·lació, hi eren abans de la instal·lació i després han 
continuat sent-hi. Coneixem el paviment de la plaça Catalunya, és un paviment especial 
que ja no es fabrica, i això a vegades fa que quan hem de fer alguna reposició 
provisional del desperfecte, ho fem d’una manera artesanal fins que obtenim aquest 
nou paviment per poder-lo recol·locar. Aquests desperfectes ja existien, teníem 
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planificada la reposició, i el que vam fer és no arreglar els desperfectes a l’espera de la 
pista, per si hi havia algun tema addicional a posteriori i, per tant, fer la reposició 
posteriorment. En aquest moment, el planejament de manteniment està previst per a 
finals d’abril més o menys, que és quan estava fixat al calendari. Per tant, la informació 
que la pista ha malmès la plaça Catalunya, per part de les inspeccions dels 
departaments tècnics de l’Ajuntament, no és certa. L’estat anterior era similar al 
posterior. Aquest és el tema concret de la plaça Catalunya.  
Quant al tema de les obres, la participació, anar incorporant elements amb posterioritat, 
o aquesta sensació que es pot tenir que es van incorporant sobre la marxa. Tant el 
procés de la Diagonal —que va tenir un debat previ, anterior a aquest mandat, suficient 
i ampli— com el procés d’aprovació del projecte —i es van presentar moltíssimes 
al·legacions, per tant, plantejaven una revisió del projecte i uns comentaris, propostes, 
suggeriments, fins i tot plantejaments en contra— van tenir aquesta possibilitat 
d’incorporar aquests elements, i a la vegada l’Ajuntament va tenir en compte tots 
aquests temes, ja que la majoria d’aquestes al·legacions es van incorporar al projecte. 
Algunes de caràcter més de concepte o de finalitat del projecte, no, però sí d’altres, 
com podien ser aparcaments per a bicis, temes sobre com s’havia de configurar la 
circulació, el tema del vianant, temes de càrrega i descàrrega, temes d’aparcaments de 
motos, temes d’il·luminació, temes del verd que s’hi havia de fer, són aspectes que es 
van incorporar al projecte. 
També és veritat que aquest és un projecte rellevant, emblemàtic i nou. El paviment és 
nou, però no només per la forma sinó també pel concepte. És un paviment que 
incorpora elements de possibilitat d’aprofitament energètic i elements que faciliten la 
seva  neteja per part dels serveis de manteniment. Tots aquests processos creen un 
debat. Segurament hi ha gent com tu que pot plantejar aquesta incomoditat de pas, a 
través dels mitjans veiem un cert plantejament de si estàs a favor o no del paviment, 
però això no és significatiu, perquè s’ha de veure l’ús real i les problemàtiques que 
pugui plantejar. Quan algunes enquestes de mitjans ho plantegen, en aquest sentit ho 
visualitzes com un element en positiu. En tot cas, ho hem d’anar veient, l’obra no està 
acabada, i si hi ha algun element a millorar, s’ha d’anar millorant. Com el tema del carril 
bici. Es fa un plantejament, s’analitza, en el procés d’execució hi ha propostes de 
millora del carril bici i s’estan incorporant, com molts altres temes, com el tema de les 
parades de l’autobús, però ens hem de deixar una mica de marge, és a dir, ha de 
finalitzar l’obra. És un procés molt complicat perquè la Diagonal continua funcionant. És 
una obra, com moltes de les obres que fem a la ciutat, en què no tallem el carrer i, per 
tant, és complicat el procés d’execució. 
Finalment, abordo els dos temes. El tema de la preocupació per l’ús dels albergs, dels 
hostels. Parlaves de la Rambla de Catalunya, després hem sabut exactament l’adreça 
de la rambla de Catalunya a la qual feies referència, també hi ha el tema de Balmes 58. 
Quan hi ha una problemàtica de convivència en un espai, aquesta problemàtica afecta 
molt els veïns que l’estan plantejant, pot ser per aquests usos o per qualsevol altres.  
Des del Districte veiem que una determinada persona, en aquest cas un determinat 
professional o explotador d’una determinada activitat, si no ho fa amb unes 
determinades precaucions per intentar que el seu negoci, que és lícit que el 
desenvolupi, es desenvolupi amb respecte per l’entorn en què està, si no es produeix 
aquest fet, provoca problemes. Això és clar. Per això l’Ajuntament ha posat i està 
posant dispositius per abordar aquests problemes quant a la convivència. Una altra 
cosa és l’oportunitat o no del desenvolupament d’aquesta activitat.  
Crec que tots coincidim en el fet, i l’Ajuntament ha actuat en aquest sentit, que la 
instal·lació d’un allotjament temporal en zones on hi ha residents habituals té el risc de 
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provocar aquestes incomoditats. Són perfils d’habitatges diferents, un és per a la 
persona que hi viu cada dia i l’altre per a la persona que hi va a passar les vacances. 
Aquestes persones poden ser d’un entorn familiar i que no provoquin problemes o d’un 
altre entorn que vénen a gaudir d’un període de lleure amb més festa, surten a la nit, i 
això passa cap de setmana rere cap de setmana. Per això l’Ajuntament planteja dos 
temes, un és l’ordenació d’aquest tema. Sabeu que en aquest moment hi ha suspensió 
quant a la instal·lació d’habitatges d’ús turístic, s’ha plantejat que hi ha un límit, és a dir, 
no podem continuar creixent en aquest sentit, i en aquest moment està en aprovació 
inicial un planejament urbanístic que planteja la limitació dels apartaments turístics a la 
ciutat de Barcelona. I d’altra banda, com que l’ordenament depèn d’altres institucions i 
administracions, com el cas dels hostels, l’Ajuntament està promovent la modificació de 
la regulació de quan, com i de quina manera aquests establiments hotelers o 
d’allotjament poden estar o no en determinades condicions a la ciutat de Barcelona. És 
molt diferent un alberg de joventut al mig de la muntanya, sense entorn, que un alberg 
de joventut col·locat enmig d’una zona residencial densa com és l’Eixample, en aquest 
cas. Això s’està promovent. Per tant, això és per abordar la problemàtica global.  
Després hi ha el cas específic, el concret. Ja fa més d’un any i mig que el districte de 
l’Eixample va ser pioner a la ciutat en posar un pla de xoc per a la convivència, per 
atendre personalment, directament, els veïns que poguessin estar afectats per aquesta 
problemàtica, per resoldre la problemàtica de convivència, les molèsties que s’estaven 
provocant, i assessorar sobre quins processos podia tirar endavant la comunitat de 
propietaris i els veïns davant aquest fent, entenent que l’actuació directa que podia fer 
l’Ajuntament és en funció de si és un establiment amb llicència o sense llicència. Si és 
sense llicència, el tanquem, i si té llicència, no podem abordar el tancament de 
l’activitat, però sí el problema de convivència que es pot plantejar.  
Davant d’això, aquest pla de xoc, que es va posar de manera pionera en el districte de 
l’Eixample, s’ha estès a la ciutat de Barcelona. I en aquest moment hi ha un telèfon 
directe, d’atenció específica, per a qualsevol problema de convivència que hi hagi a 
través del 092, amb un tractament especial, que intenta resoldre al més aviat possible 
aquest tema, tot i que és molt complicat. Ho estàs vivint cap de setmana rere cap de 
setmana... 
 
Sra. Montse Planas 
És una tortura. Afecta la salut i la vida de les persones que hi residim. No tenim dret a 
dormir. És un atac que no té perdó. No pot ser que l’Ajuntament vagi parlant...  
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Perdona. Després tindràs torn de paraula i podràs dir el que vulguis, però seguim un 
ordre, perquè si no serà impossible. Gràcies.  
 
Sr. Màxim López 
En aquests dos casos concrets, primer, estem al vostre costat, esteu tenint contacte 
directe amb nosaltres, us estem informant dels processos... 
 
Sra. Montse Planas 
Jo no puc dormir, això sí que és complicat! Avui a quarts de cinc ja m’han despertat i no 
he dormit més, m’entén? Cinc anys!  
 
Sr. Màxim López 
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En el cas de Balmes 58, hem fet el procés de la inspecció de les obres. És cert que no 
ho hem pogut comprovar perquè estava tancat, però en aquests moments els veïns 
tenen el telèfon directe per avisar-nos en el moment en què notin moviment a l’obra, 
perquè hi anirem directament, a través de la Guàrdia Urbana, per realitzar la inspecció 
per part dels serveis tècnics del Districte.  
En el cas de la Rambla de Catalunya, que a més hem tingut converses directes, també 
és aquest plantejament, els estem ajudant, no només des de l’actuació directa sinó 
assessorant-los en el procés civil que han de tirar endavant també en aquest cas.  
Sempre són activitats que està desenvolupant gent que no té respecte per l’entorn. 
Considerem el segon element, aquests usos, en el districte de l’Eixample i de la ciutat 
de Barcelona, són extensos, i tot i que alguns casos com el teu són problemàtics, en 
alguns casos moltes d’aquestes activitats s’estan desenvolupant correctament. Al 
districte de l’Eixample tenim 4.600 apartaments turístics en aquests moments, i els 
casos concrets són específics. Per exemple, aquest telèfon d’atenció directa, que 
potser algú de vostès no el coneix, però se’n va fer difusió, està rebent una, dues, tres 
trucades en l’àmbit de ciutat el cap de setmana.  
És molt complicat, això s’entén. Abordar un problema de soroll, d’una gent que ve a les 
3 h de la matinada, amb les maletes, és complicat d’abordar i resoldre. I només ho 
podem fer professionalitzant el sector i avisar de les conseqüències la gent que ho està 
explotant. Aquesta activitat, si causa problemes en la convivència, ha de tenir 
conseqüències, independentment de si té llicència o no té llicència d’activitat. Aquest 
seria el plantejament.  
Si vols després abordem les problemàtiques específiques de cadascú i veurem com 
s’han desenvolupat. Era per donar una mica el marc de tot allò que s’està tirant 
endavant pel que fa a aquest tema concret.  
 
Sr. Oriol Crespo  
Charo, contestant la petició que feies sobre la part baixa del passeig de Sant Joan, la 
que va de Tetuan a l’Arc de Triomf, és un tema sobre el qual ja hem parlat alguns cops. 
És un tema que hem analitzat tant nosaltres com vosaltres. És cert, tenim una 
problemàtica allí, i hi hem posat fil a l’agulla. La problemàtica és que per les 
característiques dels locals que hi ha allà i per les expectatives dels propietaris, aquests 
locals acostumen a ser molt cars. Ens costa trobar gent que pugui començar els seus 
negocis i els seus comerços allí. Però com que creiem que hem de fer alguna cosa, 
hem començat diferents iniciatives per poder tirar això endavant.  
Internament, sempre diem que el passeig de Sant Joan per a nosaltres ha de ser l’eix 
cívic de l’Eixample, i això ho promocionem constantment, ja sigui mitjançant contactes 
amb altres operadors, i qualsevol cosa que se’ns acut que podria fer-se per ajudar a 
dinamitzar-lo, ho fem al passeig de Sant Joan. I tens uns clars exemples, com podria 
ser Sant Jordi, que no s’havia celebrat mai al passeig de Sant Joan com s’està fent 
aquests anys. Any rere any ha anat guanyant en pes. 
El suport que estem fent al passeig de Sant Joan el pots veure, per exemple, en el 
suport que hem donat a l’associació comercial de Fort Pienc perquè s’hi estableixi i 
perquè hi doni una mica de vida. Fins i tot, ells fan la quinzena de la salut, i fan la seva 
fira al passeig de Sant Joan. Seguim incentivant aquest tema.  
D’altra banda, també coneixes que hem fet una mesura de govern, que es diu Zona 11, 
que és per a la dinamització i la posada en valor d’una zona de l’Eixample que agafa el 
passeig de Sant Joan, i en breu se’n farà la presentació pública, tot i que la mesura de 
govern ja ha estat presentada. Estem treballant aquest tema. Em consta que tu has 
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participat en un dels projectes, que es diu Youngfish, en què joves talentosos busquen 
mesures per posar en valor aquesta zona.  
A part, mitjançant una altra mesura de govern hem creat l’Oficina de Promoció 
Econòmica de l’Eixample. Estem fent una atenció personalitzada a aquells operadors 
que estiguin buscant locals i tinguin bones idees, i sempre proposem que trobin un local 
al passeig de Sant Joan per dinamitzar-lo. Entre altres accions que hem fet allí, tenim el 
Dia de la Música, tenim la Festa Major de la Dreta de l’Eixample, que l’hem obert al 
passeig de Sant Joan per poder dinamitzar-lo.  
És cert que no arribem on volem, però està molt avançat i creiem que obtenim bons 
resultats. Potser tens una percepció una mica que no és l’estat òptim, però anem 
avançant en aquest tema, es van obrint nous comerços i a poc a poc s’està posant en 
valor. Hi ha un segon torn de paraules, ara. 
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Primer el Sergi, després la Charo, i després passaríem als ciutadans i ciutadanes.  
 
Sr. Sergi López 
Voldria tornar a preguntar sobre el passeig de Gràcia i el tema dels cecs, voldria saber 
si és un tema de projecte, si és un tema de falta de sensibilitat per aquest nivell 
d’accessibilitat, que no s’ha tractat el tema que els cecs no puguin detectar en els 
encaminaments les calçades que s’han posat a nivell de la vorera, i voldria saber com 
ho penseu resoldre. Ho he preguntat i no n’he tingut resposta.  
 
Sra. Charo Martínez 
Pel que fa als hostels que estan fets, insisteixo que heu de vigilar que el comportament 
de la gent al carrer sigui correcte. Sé que els veïns avisen la Guàrdia Urbana, però 
l’Ajuntament també hi hauria d’estar a sobre. I sobre els que no estan fets i s’estan fent 
sense consultar i sense l’acceptació dels veïns, què es fa? 
 
Sr. Màxim López 
Pel que fa al tema de les persones amb discapacitat i la seva problemàtica al passeig 
de Gràcia i en altres obres o projectes que s’estan desenvolupant, estem treballant amb 
ells. Ens posem en contacte amb el Consell de Persones amb Discapacitat del 
Districte, que incorpora qualsevol problemàtica que se’ns planteja, com aquestes obres 
que promou Hàbitat Urbà des de l’Ajuntament, superen l’àmbit del districte, i hi donem 
resposta i incorporem les millores que plantegen. Una cosa és el compliment de la 
normativa i una altra cosa és detectar que hi ha determinats plantejaments i propostes 
de millora, i incorporem aquestes propostes en la mesura del possible. Això s’analitza i 
es dóna retorn a  les persones que ho han plantejat.  
El cas concret del passeig de Gràcia era una actuació, per l’abast del projecte, més 
enllà de les voreres laterals, al final hi havia una problemàtica d’encaminadors, i 
aquests encaminadors han estat incorporats, tot i que inicialment no estaven recollits 
en el projecte. Al final volem que el projecte acabi bé. Per tant, si en el treball conjunt 
detectem alguna millora que es pot incorporar, també l’abordem. I ara s’estan 
plantejant, no només en el cas del passeig de Gràcia sinó en el conjunt de la ciutat, 
millores sobre la plataforma única, perquè tal com ens arriba des d’algun sector 
d’aquest col·lectiu, pot provocar una problemàtica de diferenciació entre la vorera i la 
calçada. I s’està treballant conjuntament. A partir d’aquí, s’ha d’anar plantejant com es 
resol. Sí que és veritat que, tot i aquest plantejament genèric, problemàtiques 
d’accidents no n’hi ha hagut de moment, però no ens hem de quedar aquí, hem de 
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preveure qualsevol incident que hi pugui haver. I aquest treball col·laboratiu és el que 
s’intenta desenvolupar en conjunt, més enllà de la normativa prevista. S’està en 
contacte amb Hàbitat Urbà per intentar donar resposta en aquest sentit. Charo, Guàrdia 
Urbana i Ajuntament som el mateix. La Guàrdia Urbana hi està a sobre perquè 
l’Ajuntament hi està a sobre, és la policia local. 
Quant al tema dels establiments que comencen a instal·lar-se no donant l’avís, hem de 
tenir en compte la normativa que ens regula, que és el marc en què hem de treballar. 
En aquest moment, per desenvolupar una obra no necessàriament has de tenir una 
llicència d’activitat. Tu pots comunicar un determinat abast de l’obra i aquesta obra pot 
ser més àmplia del que realment has comunicat, poden utilitzar un subterfugi, algú ho 
pot fer. No és correcte, no és adequat, i a més és sancionable, però això passa, casos 
com aquest s’estan produint. I finalment, hi ha la llicència d’activitat. En algun d’aquests 
casos s’inicia una obra comunicant un determinat abast de l’obra, finalment hem d’anar 
a comprovar-ho, perquè hi ha una queixa o una denúncia, i quan és així, suspenem 
aquestes obres perquè no es desenvolupin. En algun cas també comuniquen l’activitat 
—la comunicació és «comunico i inicio l’activitat»—, sempre que compleixis el requisits, 
no és un procés previ a llicència. Està fet per facilitar que totes les activitats que es 
desenvolupen a la ciutat es posin en marxa, que l’Administració no sigui un fre a la 
posada en marxa de les activitats, i en alguns casos, quan aquest mecanisme està mal 
utilitzat, pot provocar problemes. Però si es produeix aquesta activitat d’inici sense 
llicència també actuem en aquest sentit. El que també fem és assessorar les 
comunitats, quan detecten aquesta problemàtica, sobre què poden fer.  
El cas de l’apartament turístic és diferent del cas del hostel. En el cas de l’apartament 
turístic, la normativa preveu que no hi hagi impediment per part de la comunitat a 
aquest establiment. En el cas del hostel això no és així, com moltes altres activitats. No 
necessàriament hi ha d’haver l’autorització de la comunitat perquè es realitzi, tot i que 
estem demanant que s’incorpori a la legislació, però és una legislació d’un àmbit de 
competència d’una altra administració. Nosaltres ho estem demanant perquè entenem 
que té una afectació en la convivència normal d’un edifici residencial. Però no és el cas, 
per tant, intentem actuar en la mesura dels instruments de què disposem, i moltes 
vegades una mica més enllà d’allò que seria el procés administratiu bàsic. I per això 
assessorem les comunitats en aquest sentit. Però els instruments que tenim són els 
que tenim, i una de les nostres obligacions és complir la legalitat vigent en aquest 
moment, i també proposar millores sobre aquest ordenament que tenim ara.  
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Ara passaríem al torn obert de paraules per als ciutadans i ciutadanes. Ara digueu el 
nom i després fareu la pregunta. 
 
-Antoni Torrents.  
-Ginesa Pérez.  
-Sóc l’Elisabet.  
-Marta Rodríguez Lladó, comunitat de la rambla de Catalunya 64.  
-Montse Planas, de Diputació 292.  
 
Sr. Antoni Torrents  
Visc al passeig de Gràcia número 15. El primer que volia saber és si realment s’han 
acabat les obres o encara queden coses pendents, Hi ha una sèrie de coses que jo no 
veig clares. Per exemple, l’aparcament. S’ha eliminat tot l’aparcament, només hi ha 
aparcament de motos a les voreres que han ampliat, a la part central. Els que vivim 
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allà, si un dia anem carregats amb la compra o amb algun moble, no pots aparcar. Has 
d’anar a l’aparcament Saba i deixar-ho allà. Un desastre.  
Després, l’enllumenat. S’ha posat molta més llum, crec que són leds, però no fa llum. 
Vostè mira el passeig de Gràcia i la nova Diagonal i no tenen res a veure. Hi ha molta 
més llum a la Diagonal que al passeig de Gràcia. I després, l’obsessió per il·luminar el 
centre, per on passen els cotxes. Ho trobo bé, però hi hauria d’haver més llum als 
laterals, i més amb les voreres tan amples que han fet.  
Hi ha el tema que parlaven dels cecs, ja que han anivellat els laterals. A part d’això, que 
veig que és complicat perquè els cecs no se n’adonen, si venim amb el cotxe per allà. 
Ja sé que s’ha d’anar a 10 quilòmetres per hora, però com que les voreres son tan 
amples, la gent hi passa. No pots tocar el clàxon, jo no el toco mai, però és un 
problema.  
Quan plou, si abans ja hi havia problemes quan plovia perquè els pendents no estan 
gaire ben fets, ara quan plou és terrible perquè l’aigua va a tocar les façanes, no hi ha 
prou embornals. L’altre dia va entrar l’aigua a la porteria de casa. Això pel que fa al 
passeig de Gràcia.  
Hi ha un altre problema, que és el soroll. Jo visc a la famosa illa de Gran Via, passeig 
de Gràcia, Diputació i rambla de Catalunya. Ara no se sent tant perquè és hivern, però 
a l’estiu quan tens les finestres obertes, hi ha un soroll impressionant d’aires 
condicionats. Fa 20 anys que demano que es revisi i no hi ha manera.  
No sé si s’han fixat en l’edifici del Cinema Comedia, ara hi ha unes lones perquè es veu 
que hi ha problemes amb la façana. A més, crec que hi ha uns nius de gavines, i ho sé 
perquè fan soroll. Suposo que això deu fer malbé l’estructura de l’edifici. La qüestió és 
que hi són i molesten.  
Les parades d’autobús a passeig de Gràcia estan bé, però han eliminat la parada de 
Diagonal-passeig de Gràcia, tant la d’anada cap a Francesc Macià com la de davant, i 
si tu véns de Francesc Macià i vols baixar per passeig de Gràcia, no ho pots fer, llevat 
que caminis molt. Abans paraves a Diagonal-passeig de Gràcia i agafaves el 22, el 24 
o el 18, que ara ja no hi són, i baixaves perfectament, ara no. Si baixes a Balmes, no 
n’hi ha cap que baixi per passeig de Gràcia. I si baixes passat passeig de Gràcia, te’n 
vas per Pau Claris. No entenc per què aquesta parada s’ha eliminat.  
Perquè no tot sigui dolent, he de dir que penso que hi ha dues coses que funcionen 
molt bé des de fa tres o quatre anys, que són la neteja i la seguretat. Abans hi havia 
molts problemes de seguretat i ara, pel que veig, no, i la neteja també funciona molt bé. 
  
Sr. Xavier de Gisbert 
Sra. Pérez.  
 
Sra. Ginesa Pérez 
Represento la comunitat de Balmes 58.  
Nosaltres tenim el problema que volen instal·lar en el nostre edifici un hostel box de 
120 places de tipus càpsula. Una novetat capdavantera, com que nosaltres volem ser 
capdavanters en tot, estem encantats.  
A mi no m’agrada l’enfocament que s’està donant al problema dels apartaments. És un 
problema de ciutat, és un problema de districte, és una sobreexplotació del turisme, és 
una política municipal subordinada al turisme. Nosaltres, a l’Eixample, tenim la densitat 
més alta de Barcelona. De 130.000 m² construïts, hi ha 585.000 m² destinats a 
l’allotjament. Per tant, no som un districte que tinguem mancança d’aquest tipus de 
negoci. Nosaltres, com a ciutadans, també tenim dret que se’ns tingui en compte. No 
pot ser que per complir la normativa, tal com ha dit una persona de l’Ajuntament —«si 
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compleixen la normativa, se’ls donarà la llicència»— els veïns no tinguin res a dir. El 
turisme no millora la meva qualitat de vida. El nostre districte és el que menys zona 
verda té. L’OMS diu que n’hi ha d’haver 10 m² per habitant. Nosaltres en tenim 1,8. 
Som el districte amb menys instal·lacions esportives i de tota mena.  
Jo em queixo del fet que l’enfocament no pot ser ni de rambla de Catalunya 64, ni de 
Balmes 58. És un problema de política municipal, de sobreexplotació d’aquest districte. 
Hi hauria d’haver un desenvolupament harmònic de la ciutat. Per què no mirar altres 
districtes que no tinguin aquests allotjaments? Si en aquest districte donen llicència a 
un altre allotjament, s’està fent un greuge important. La ciutat de Barcelona està 
emmalaltint, estem morint d’èxit. Entenc que un PIB del 12% no es pot desmuntar, però 
hi ha d’haver una política municipal per un desenvolupament harmònic de tota la ciutat. 
Insisteixo, no és un problema de Balmes 58 o de rambla de Catalunya 64, tenim una 
malaltia de política municipal, insisteixo en aquest tema.  
Vull denunciar que es va desarborar la segona filera d’arbres del carrer Aragó. Estaven 
classificats, oms siberians. Em vaig queixar i l’explicació que em van donar no era 
correcta, perquè tinc amics biòlegs que van mirar els troncs dels arbres i no estaven 
malalts. No han substituït aquests arbres, han posat terrasses. Jo he perdut tros de 
carrer. Per on passejo? A la meitat de la rambla de Catalunya hi ha terrasses. He 
perdut qualitat de vida. Les botigues de proximitat s’estan tancant, per què se 
substitueixen? Per supermercats de 24 hores. Aquests supermercats de 24 hores no 
viuen de vendre un quilo de farina, viuen de vendre alcohol. La nostra porteria fa anys 
que hem de pagar una neteja extraordinària de cap de setmana per la brutícia, pels 
botellons que s’organitzen.  
Crec que els veïns tenim alguna cosa a dir, no únicament hem de pagar impostos, i no 
pot ser que pel fet que compleixin la legislació... Ja deia Montesquieu que el que és 
legal no sempre és just. No pot ser que pel fet que compleixi la normativa vigent, es 
doni una llicència per col·locar 120 places d’un alberg càpsula en un lloc on vivim els 
veïns. Moltes gràcies.  
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Elisabet.  
 
Sra. Elisabet 
Jo voldria parlar de l’estació de metro d’Urquinaona. Fa 30 anys TMB va editar uns 
fullets amb una gran A amb una rodona, que deia «accessibilitat i adaptabilitat». 
Asseguraven que al cap de sis anys totes les estacions de Barcelona serien 
accessibles. Pacientment vaig esperar que passessin aquests anys. A Urquinaona hi 
ha dues línies, i a la línia vermella no tenim ascensor ni escales mecàniques. El temps 
passava i esperançada esperava que fessin alguna cosa. Van passar aquests sis anys i 
no van fer res. Preguntava a tothom que podia: «Quan posaran ascensor? Quan 
posaran escala mecànica?», perquè hi ha molta gent gran que no pot pujar, les mares i 
pares que van amb els cotxets es troben que hi ha moltes escales. Jo he pujat molts 
cotxets, perquè una persona sola no pot pujar un cotxet, jo el pujo per davant, l’altra 
persona per darrere, i vinga a pujar totes les escales perquè puguin arribar al carrer.  
Quan la meva mare va estar malalta, que jo la portava amb cadira de rodes, havia de 
baixar a plaça Catalunya, on només hi ha un ascensor, i per allà pujàvem. És molt trist 
que a l’hivern, podent baixar a Urquinaona, havia de baixar a Catalunya i sortir pel 
carrer Pelai, on hi ha l’únic ascensor, i des d’allà tota la tirada fins a casa meva.  
Vaig escriure una carta a TMB demanant que es posessin ascensors, perquè a tot 
arreu ho estaven fent. L’estació de Fabra i Puig la van arreglar molt bé, i per evitar que 



Acta del Consell de Barri de la Dreta de l’Eixample  18_2_2015   12 
 

la gent pugi tres esglaons, al costat hi ha una escala mecànica. Cada vegada 
m’indignava més perquè nosaltres tenim 70 o 80 escales per pujar.  
Aquesta estació està molt abandonada, està bruta i deixada. L’any que ve farà 90 anys 
de la construcció de la línia, i no s’ha fet absolutament res, està igual que el dia de la 
inauguració. Una vegada un senyor molt gran, amb coneixement de causa, va baixar i 
va dir «mare de Déu, està igual que en la meva joventut, no s’hi ha fet res!». Està en un 
estat deplorable, una cosa fastigosa. A part de bruta, deixada i amb unes rajoles 
d’aquelles quadrades i grises, amb tota la gamma de grisos, perquè hi ha gris clar, gris 
fosc, gris blavós, gris verdós, gris lilós, una barreja.., perquè a mesura que van caient, 
només van tapant trossos.  
Em va saber molt greu quan a l’estació de Diagonal de la línia blava, on hi havia unes 
rajoles de ceràmica verdes molt artístiques i molt boniques, les van treure per posar-hi 
tot marbre, sembla un mausoleu. Això és comentari personal.  
Vaig fer aquesta carta a TMB per demanar que posessin, com a mínim, un ascensor i 
em van contestar. Em van dir: «Senyora, no es preocupi que les obres ja estan 
planificades i estan adjudicades», semblava que l’endemà havien de començar. Tot 
està igual, està aturat. 
 
Sr. Màxim López 
La carta quan te la van enviar?  
 
Sra. Elisabet 
Ara farà 10 o 12 anys. Em deien que les obres estaven adjudicades, i tenia l’esperança 
d’haver-ho aconseguit. I està tot igual. Si no poden fer les grans obres de millora, com a 
mínim un ascensor. Si no poden posar escales mecàniques, com a mínim un ascensor 
per poder sortir perquè hi haurà un dia que ens quedarem enterrats perquè no podrem 
sortir a peu. Això és greu.  
 
Sr. Xavier de Gisbert 
Marta Rodríguez. 
 
Sra. Marta Rodríguez  
Vinc en representació de rambla de Catalunya 64. Primer exposo altres temes que 
també m’han comunicat els veïns que des de fa molt temps vivim allà.  
Primer de tot, el perill constant de bicis, skaters, patinets i altres quan circules i quan 
passeges per passeig de Gràcia i rambla de Catalunya. Van atropellar el meu fill fa un 
any. L’altre dia van atropellar un company de feina, li han trencat la clavícula. Cal un 
enduriment de les multes, sancions, i no simple avís. Ja que dieu que l’Ajuntament és la 
Guàrdia Urbana i la Guàrdia Urbana és l’Ajuntament, agrairíem que els transmetéssiu, 
si us plau, l’enduriment de les multes i sancions, igual que l’enduriment de multes i 
sancions per als turistes que vénen aquí, amb una prostitució total i absoluta de la 
ciutat. Sincerament, aquest model de ciutat no m’agrada per molt que sigui 
capdavantera. A quin preu? Ens interessen aquests turistes que vénen i fan aquí tot el 
que no poden fer al seu país? Ja que vénen i fan coses malament, enduriment, per molt 
que els guàrdies urbans no parlin anglès, perquè és l’excusa que he sentit moltes 
vegades, enduriment també per als turistes que passegen pel mig de la rambla de 
Catalunya i que consumeixen alcohol en porteries com la nostra.  
També aprofito per parlar del perill constant de les voreres de la rambla de Catalunya, 
que estan a la mateixa alçada de la calçada. A rambla de Catalunya-Aragó va caure un 
semàfor perquè un cotxe s’hi va tirar sobre i va matar una persona, va ser la Setmana 
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Santa de fa dos anys. Estan al mateix nivell i és molt perillós. Els vianants tenen el mal 
costum d’arrambar-se, és fàcil que els cotxes es fiquin dins i atropellin aquestes 
persones.  
Passo al tema principal. Des de fa dos anys es va instal·lar a la finca, una finca 
tranquil·la, amb terceres i quartes generacions de gent que vivíem allà, un hostal 
turístic sense llicència. Vam presentar instàncies a l’Ajuntament, dues o tres, mai no hi 
ha hagut resposta. Estic parlant d’abans de setembre, ja ho hem parlat amb el Màxim 
però ara vull comentar-ho amb vostès perquè ja que patim, almenys escoltin aquest 
patiment, perquè no els faria la mala passada que l’instal·lessin a casa seva, perquè 
aleshores sabrien què és. Jo no era conscient d’això, jo vivia en un barri tranquil, amb 
ocellets, i ha sigut una mica...  
El maig del 2012 s’instal·la un hostal turístic sense llicència. El denunciem, no es fa res. 
Molt amablement a través de la Tere i del Sr. Màxim ens han fet arribar les diferents 
actes i inspeccions, i ens consta que ens van fer inspeccions conforme aquesta activitat 
s’estava desenvolupant, però no es va arribar a executar ni a fer l’ordre de cessament 
ni una ordre de precinte.  
El setembre del 2014 es reuneix la comunitat, després d’intentar intervenir, després de 
molèsties contínues, vòmits, preservatius a l’escala, burilles, la inseguretat que suposa 
tenir la porta oberta... És rambla de Catalunya amb Aragó. A part, no tenen personal 
contractat, té el tarannà de turista sud-americà, «li tramito els papers, te doy la cama, te 
empadrono aquí con todos tus tres hermanos, amigos y demás, y tu encima no tienes 
que cobrar nada», o sigui, infracció a la Seguretat Social, però això és un tema a part. I 
la inseguretat que suposa el fet que donen la clau a tothom. Aquesta clau la té tothom, 
hi ha hagut dos robatoris a les dues botigues de la finca, sorprenentment sense forçar 
les portes d’entrada. La investigació judicial dels Mossos estudia la possibilitat, que 
podria ser, perquè qui et garanteix que no podria ser, a 8 euros la nit, borratxos que 
vagin a la caixa directament i sàpiguen què roben? Ahí lo lanzo. I també la inseguretat 
que suposa. Un dia ens vam trobar una romanesa amb tot de moneders al pis de dalt 
on hi ha l’ascensor, i un veí que té un gos que pujava a dalt se la va trobar amb tot de 
moneders. Vam avisar els Mossos i evidentment hi ha informe.  
Són molèsties, sorolls a la nit. Hem trucat a la Urbana. La Urbana tenen un dispositiu 
especial des del 23 de desembre del 2014. Què suposa trucar a la Urbana? Trucar a la 
Urbana suposa una trucada al 092. Com que és pecata minuta, no et fan cas, és 
normal, hi ha altres prioritats. Truques una vegada, has de tornar a trucar. Segona 
vegada, reclamar. Jo tinc un nen petit i quan vénen, si és que vénen, perquè no sempre 
ho fan, implica que han de picar a casa teva i despertar tothom, perquè han de donar fe 
del que estan veient. I això implica una hora i mitja o dues hores d’espera, trucades 
cada quart d’hora, reclamant... Si tens la sort que vénen, no sempre tens la sort que 
facin actes judicials. Si sempre et diuen «vostè vagi trucant la Urbana», vénen, veuen 
que hi ha un alberg juvenil, perquè ens van colar la llicència el setembre de 2014, 
després d’haver estat presents i haver-se acordat per unanimitat de tota la comunitat de 
propietaris la prohibició de qualsevol activitat turística, van tenir la barra de presentar-
ho a l’Ajuntament, l’Ajuntament els va donar la comunicació prèvia i després el Consell 
Comarcal, que depèn del Departament de Joventut, els va donar la llicència d’alberg 
juvenil.  
No he pogut transmetre tota la indignació com la patim molts dels veïns. És una 
situació d’inseguretat, d’indefensió, et sents impotent. Estic d’acord amb la Sra. Ginesa, 
crec que hi ha un problema de fons important.  
Demano revisió de l’ordenança d’albergs juvenils, que es respecti, i potser que 
s’homologuin i es demanin certs requisits, igual que demaneu l’autorització o el 
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certificat del president de la comunitat de propietaris conforme autoritza els pisos 
turístics, com en el seu moment demanàveu, doncs potser és això. I més inspeccions, 
inspeccions no prèvies, perquè ara per exemple l’Ajuntament ha dictat una ordre de 
cessament, i després se li ha comunicat, i suposo que deu haver al·legat qualsevol 
cosa, però no ho sé, no m’ho han comunicat. A sobre, per complir la normativa dels 
albergs, has de tenir les sortides exteriors en certs nivells, que per exemple les 
finestres estiguin a certa alçada. Aquest home ha tingut la barra de fer modificacions a 
la façana de davant i de darrere, quan són façanes catalogades, i ens ha costat 80.000 
euros fer l’estudi cromàtic i fer-ho tot com Patrimoni ho demana, i aquest home ho ha 
fet i ningú li ha dit res.  
Doncs sincerament, inseguretat. Ja sé que això és un problema de fons de l’ordenança, 
doncs aleshores demanem també una mica més d’enduriment de les penes. O sigui, 
una revisió, una actualització, perquè la problemàtica d’ara és diferent de la de fa 20 
anys. I el mateix, un alberg aquí no és el mateix que un alberg al mig de la muntanya, 
sense veïns, sense disturbis, i tot el que hi pot haver. Sincerament, si us plau, revisin-
ho i estiguin a sobre d’això. També demanin certes garanties, perquè a més estem en 
un barri molt emblemàtic. Nosaltres hem fet cartes a l’alcalde sobre aquest tema, i 
estem també en tràmits. Ens hem hagut de gastar diners amb un advocat. El dilluns 
interposem la demanda judicial. És que clar, què més hem de fer?  
Sabem que és un tema per convivència, que això ha d’anar per la via civil, doncs 
perfecte, però si us plau, la part seva, compleixin-la fins al final. Sé que estan 
sobresaturats i molt amablement ens han rebut i molt bé, però per exemple, sobre el 
tema del cessament, quan hi haurà l’ordre de precinte? Aquest home ha al·legat o no? I 
mentre hi ha aquest termini de temps en què s’està revisant aquesta ordenança 
municipal, si us plau, cal més comunicació i estar-hi més a sobre. Expliquin-li la 
problemàtica generalitzada, perquè no és un problema de la meva comunitat o de la 
seva, aquest home té dos albergs més a Barcelona, i també a l’Eixample, i estic 
pendent que em contestin, perquè també tenen la mateixa problemàtica. Evidentment, 
no són casos puntuals. Simplement, revisin-ho. Consell Comarcal, Departament de 
Joventut, si us plau, més consciència de tot aquest tema. Evidentment ens agrada ser 
pioners, que vingui turisme, és riquesa, però a quin preu? No a tots els preus. Aquest 
tipus de turisme que ve no consumeix, no reverteix a la societat, no van al Museu 
Picasso o a la Fundació Tàpies a enriquir-se amb la cultura i el modernisme. No, no, 
fan botellón. Van al paqui de torn, que aquest paqui no inverteix aquí sinó que ho envia 
al seu país —amb tots els respectes—, o sigui, és alcohol, és sexe, el que vénen a 
buscar aquí. Busquen festa i ja està, punto pelota. Crec que és un problema de base 
important. El turisme no ho és tot.  
I una cosa més, i amb això ja acabo, sobre el tema de l’enduriment de les penes. Que 
els guàrdies urbans, quan vinguin a les 2 h o a les 3 h de la matinada, que vinguin, que 
demanin, si és que vénen. Per molt que s’hagi habilitat aquest telèfon, aquesta via 
directa, que tu has de dir expressament... també que ho entenguin, si us plau, els 
senyors de la Guàrdia Urbana, que quan dius «pisos turístics i alberg juvenil», un 
alberg juvenil també és una activitat turística, i no sempre et passen amb aquesta unitat 
especial que està habilitada des del mes de desembre. Després de tota l’espera, ara 
hem demanat nosaltres l’acta de revisió, amb totes les incidències, i de totes les 
vegades que han vingut, no hi ha cap acta. I han vingut a les 3 h i a les 4 h de la 
matinada, han vist turistes amb gots plens de beguda, i llavors diuen a una: «señorita, 
usted si sale fuera son 500 euros de multa», la dona surt fora, perquè era anglesa i no 
l’entenia, o perquè no el volia entendre, perquè el company era mexicà i parlava en 
castellà, surten fora, i no li posa la multa. En canvi, nosaltres anem allà, ens saltem un 
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semàfor, et pesquen, i te la foten. Doncs no, si us plau, també enduriment de multes als 
turistes, que vénen aquí i que estan... és a dir, també han de complir les normes. Hem 
de donar exemple, perquè vénen aquí a fer el que no els deixen fer en els seus països. 
I ja està, gràcies.  
 
Sr. Màxim López 
Montse Planas. 
 
Sra. Montse Planas 
Hi ha tantes coses... A casa patim, sobretot jo. Com que l’Eixample no és la 
Barceloneta, d’aquest problema tan massificat no se’n parla tant al carrer, però els 
veïns que tenim la desgràcia de tenir un apartament turístic al pis de sota, i en aquests 
moments també un al costat, és una tortura, que és la paraula més exacta que se 
m’acut. No es pot descansar la major part de l’any.  
Són apartaments de 145 m², i els seus propietaris el que han fet és omplir-los de llits i 
de sofàs llit, de manera que aquí, senyors, no s’hi fiquen famílies, s’hi fiquen grups de 
gent, normalment molt joves, però de vegades no són tan joves, i també la munten 
igual. És gent que ve a Barcelona per aquesta aureola que té la ciutat de festa 
permanent. Ho veiem a les pel·lícules més contemporànies, quan surt la paraula 
Barcelona surt identificada amb aquesta qualificació. És la ciutat del desmadre. Vénen 
aquí a passar-s’ho bé, a dormir de dia i a muntar-la de nit. Ja saben que no poden fer-
se la discoteca a casa, perquè ja els avisa el propietari, perquè sap que vindria la 
Guàrdia Urbana i tindria una amonestació, però és un continu... Són grups grans, estan 
sopant, fan una perola de pasta... és realment així. Per això tenim unes xifres que 
demostren que cada vegada ve més turisme i deixa menys diners. És un tipus de 
turisme que ve aquí a emborratxar-se, i no només els caps de setmana, els caps de 
setmana és més aviat a l’hivern, que comencen el dijous i arriben fins a dilluns, i 
després tot l’estiu està ple, una setmana uns, una setmana uns altres, a vegades 15 
dies fins i tot. El seu esquema d’estada a Barcelona és venir aquí, acaben de sopar a 
casa, rient, cops de porta, juerga permanent, a la 1 h o a les 2 h surten, se’n van por 
ahí, i tornen tots junts o per grups durant tota la nit fins a les 8 h o les 9 h del matí. A les 
8 h a vegades els sents vomitant, i a les 9 h es fa el silenci perquè se’n van a dormir. 
Cauen rodons sobre del llit, perquè a vegades ho veig des de les finestres de casa 
meva.  
Vostès creuen que un pis ple de llits, on hi caben fins a 12 persones, és compatible 
amb la vida dels veïns directament afectats? Perquè és clar, si jo visqués dos pisos 
més amunt o tres pisos més avall, tindria les molèsties de brutícia, o de l’ascensor, que 
no el pots fer servir moltes vegades perquè no tanquen les portes. Les molèsties són 
una cosa, però hi ha un altre capítol que és el capítol de dany personal molt important a 
la salut de la persona. Quan et toca un d’aquests just a sota o just a sobre, o just al 
costat, jo en aquests moments en tinc un a sota des de fa cinc anys... que, per cert, 
m’ha fet molta gràcia això que heu dit de l’autorització de la comunitat de veïns. A 
nosaltres no ens ho van demanar.  
Li explico com va anar el que fa cinc anys que està a sota de casa meva. La propietària 
va deixar de viure en aquell pis, se’n va anar a viure en un altre pis allà la vora ―parlo 
del carrer Diputació―, va començar a arreglar el pis, a omplir-lo de sofàs i de llits, i el 
març-abril del 2010 van començar a arribar grups de turistes. Per falta d’experiència, 
vam cometre l’error de parlar amb ella, d’anar per les bones. Va estar dos anys 
funcionant il·legalment, aquest pis. Quan em vaig decidir a anar a denunciar-ho, 
aleshores va venir un inspector a casa, i li vaig dir que ho podia anar a mirar, i no va 
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voler fer res, i al cap de poques setmanes, o potser un parell de mesos, ara no ho 
recordo, vaig rebre una carta de l’Ajuntament informant-me que allà no hi havia cap 
apartament turístic. Ho sabia tota l’escala, i ja n’estàvem farts! Dos anys després, això. 
És a dir, rebo una carta de l’Ajuntament dient-me que no hi ha cap apartament turístic.  
Naturalment, la propietària se’n va assabentar, no sé quin és el procediment, si se la 
informa o si tenia algun conegut que l’hi va explicar, va legalitzar-lo immediatament, 
després de la meva primera denúncia. D’això ja han passat tres anys més, i escolti’m, 
quan jo escolto això que diuen que se solucionarà tot perseguint els apartaments 
il·legals... perdoni, a mi aquest apartament em tortura igual quan era il·legal que ara 
que és legal. La mena de gent que s’hi fica és la mateixa, són cops de porta a les 3 h, a 
les 4 h, a les 5 h, crits. O sigui, és insuportable. I a sobre, a més a més, des del juliol o 
agost passat, n’està funcionant també un a la finca del costat. Totes les habitacions del 
meu pis estant enganxades a Diputació 294, i és clar, és que t’estan foragitant. Això és 
un maltractament als veïns. És un maltractament en tota regla. 
I llavors, a mi que em diguin que hi ha un telèfon de la Urbana... escolti’m, jo no he 
comès cap crim perquè se’m condemni cada dia del món, durant moltes èpoques de 
l’any, a despertar-me i trucar a la Urbana, i lleva’t, i vesteix-te, i espera’ls... A vegades 
trobes una mena d’indolència, però és que a mi m’està rematant, això, m’està matant, 
m’entén? Em fa molta gràcia que es parli de la beautiful city, o de la smart city, quan 
s’està maltractant els veïns. No pot ser que ara em diguin que hi ha una nova normativa 
gràcies a la qual ja no en donen, però els que ens hem quedat amb un apartament a 
sota i un altre al costat, què? Ja podem marxar? Estan vostès foragitant legalment els 
veïns que estem sent maltractats d’aquesta manera? No poder dormir és un atemptat a 
la salut molt bèstia. Jo crec que això, si ho portem a Estrasburg, i a Luxemburg, i al 
Parlament Europeu, o on sigui, potser els hauria de caure la cara de vergonya. Jo no sé 
si hi ha altres pisos turístics en altres llocs, que són petitons i on hi cap una família de 
quatre membres, però en un pis de dotze llits, no s’hi fiquen famílies de quatre 
membres.  
I després, a altres ciutats del món, com Londres, París, etcètera, potser tenen 
bed&breakfast, i jo quan veig que aquí no deixen llogar habitacions a la gent, escoltin, 
potser molestarien menys, gent que es posés a viure amb una família catalana uns 
dies, perquè és clar, hi hauria un control. Aquí donen la clau de l’apartament de dotze 
llits a un grup de joves incontrolats, quan a més a més són apartaments amb gas, i la 
propietària no vigila ni això, perquè vaig veure el requeriment de revisió de gas per 
terra, aquest estiu. O sigui, no ha fet ni la revisió, probablement. I et dius que, a més a 
més, qualsevol dia volarem.  
Sincerament, això dels apartaments turístics, primera, no ens han demanat res, ja l’hi 
dic, dos anys il·legalment, i a nosaltres ningú ens va demanar autorització. És que em 
sembla que de les seves paraules es desprenia que les comunitats tenien dret a negar-
s’hi. Perdonin, és que ningú ens ha preguntat si ens hi negàvem. És que és una 
desesperació majúscula, m’entén? És la salut, el que estem perdent. I estem prenent 
ansiolítics que no hauríem de prendre per mal dormir tres o quatre hores a trompicons. 
Això és molt greu, m’entén? Jo no entenc com és que no hi ha més gent que es 
mobilitzi. Una cosa és que molesti el tema de l’espectacle de la Barceloneta, però l’altra 
cosa és la tragèdia personal de moltes persones i famílies que no podem dormir a casa 
nostra. Escolti’m, és que és tan greu com no tenir casa, gairebé. És que ho afecta tot, 
la salut, i tot. No és un detall sense importància, és que les molèsties són majors. Totes 
les molèsties de les quals avui s’ha parlat no tenen comparació amb el fet que no et 
deixin dormir. És que és horrorós.  
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Sr. Màxim López 
A veure si puc recollir tot el que heu comentat.  
A l’Antoni Torrents, sobre el tema del passeig de Gràcia, a veure, això de dir que les 
obres estan acabades, no és així, podem dir que la majoria del procés de l’obra està 
obert i que s’ha tornat a obrir el passeig de Gràcia per a la seva utilització. Sempre hi 
ha elements que encara estarem millorant, perquè la prioritat és que el carrer estigui 
disponible com abans millor, sense la màxima afectació de l’obra. Això és així. Per tant, 
al passeig de Gràcia queden coses per fer, però diguem que el passeig de Gràcia en 
aquests moments està funcionant. Està obert i ja no està en fase d’obres fortes. Farem 
com en el passeig de Sant Joan, on estem adaptant alguns elements, com tema 
d’armaris elèctrics, tema d’enllumenat, millora del rec, i al passeig de Gràcia una mica 
el mateix.  
Sobre tot el tema de l’accés amb vehicle, a veure, això al final és un plantejament... És 
a dir, la ciutat té unes limitacions, i al final has de decidir si esculls un perfil o un altre. 
És a dir, si vols potenciar... i no és només el passeig de Gràcia, al final és el passeig de 
Sant Joan, l’avinguda Roma quan la fem, l’ampliació de les voreres de Balmes, o el 
procés mateix de la Diagonal, que estàvem comentant, o el Paral·lel. Habilitar més 
espai per a les persones, en un espai que ja està delimitat, vol dir que estàs traient 
espai a altres coses, com ara a l’aparcament, o a la circulació. A vegades es redueix un 
carril de circulació, o es redueixen places d’aparcament. El que és clar és que hem de 
donar la possibilitat de fer allò que s’ha de fer en unes condicions, potser no són les 
mateixes a les quals estem acostumats, i al final és un canvi cultural. És a dir, que cada 
vegada el vehicle propi privat ha de tenir un paper menys rellevant a les ciutats, i que la 
gent utilitzi el transport públic, o altres tipus de transport, però s’entén que si has de 
portar la teva mare gran, que si portes la compra, és clar, t’has de moure i s’ha de 
poder fer. Les condicions del passeig de Gràcia d’ara no són les anteriors, però també 
s’ha de reconèixer que el passeig de Gràcia en aquest moment, com el passeig de 
Sant Joan, té unes condicions per al passeig, per a l’estada, per al resident, molt 
millors.  
 
Sr. Antoni Torrents 
Per al resident no és millor ara que abans. 
 
Sr. Màxim López 
Està renovat, és un passeig on és millor l’estat de manteniment, les parades de 
l’autobús, les entrades al pàrquing, la il·luminació, etcètera.  
 
Sr. Antoni Torrents 
El problema és el cotxe. 
 
Sr. Màxim López 
Sí, però el problema del cotxe l’has de contraposar a com gaudeixes de l’espai i com 
vius, com passeges per allà. Això és el que estic comentant. A partir d’aquí, hi ha un 
carril de serveis per descarregar, que sempre ha funcionat. És a dir, tens una zona de 
càrrega i descàrrega, que no és l’habitual, tens les transversals, i després tens la 
possibilitat de fer una parada, que és la que sempre està habilitada. Aquest seria el cas 
d’un carrer que només té un carril de circulació, com Provença en aquest moment, on 
s’ha habilitat un espai per al carril bici. Això vol dir haver de treure un carril de 
circulació. En aquest moment només hi ha un carril de circulació. Si vas amb la teva 
mare, i has de descarregar, doncs pares. És un carril, ja saps que has d’anar a una 
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altra velocitat, que no és un carril de circulació ràpida. Si tu t’atures, doncs el de darrere 
s’espera. Però és un canvi cultural. Al final, no podrem fer les coses de la mateixa 
manera que les fèiem fins ara, perquè és una nova forma de viure i de conviure tots 
plegats. I això ho hem de tenir clar. Intentem recollir aquests temes, i com li dic, el carril 
de servei és un carril de 10 per hora, que vol dir prioritat invertida, vol dir que té prioritat 
el vianant. El vianant ha d’anar per la vorera, però si anés per la calçada, el cotxe s’ha 
d’esperar, i ja està, i és la cultura. Hem de canviar en aquest sentit. Per tant, sobre tots 
els elements de pàrquing de càrrega i descàrrega, d’allò que feia que es veiés un 
passeig de Gràcia amb un desordre total quant a l’aparcament, a la càrrega i 
descàrrega, al pàrquing, a les entrades als pàrquings, qualsevol dels elements que hi 
havia, i el mateix manteniment del passeig de Gràcia, dons ara s’ha posat tot al nivell 
que es mereix el passeig de Gràcia, perquè és una via emblemàtica de la ciutat de 
Barcelona.  
I això no només s’ha fet al passeig de Gràcia, s’està fent al passeig de Sant Joan, 
s’està fent al Paral·lel, s’està fent a la Diagonal, s’està fent a Urgell, a Balmes, a molts 
carrers rellevants quant a amplada, però també s’està fent a Provença, s’està fent a 
Girona quant a la limitació, estem millorant Rosselló. És a dir, hi ha molts espais on 
estem aplicant aquestes dinàmiques de la mateixa manera, però té un cost. Més espai 
per al vianant vol dir menys espai per als vehicles, i això és així, no té una altra sortida.  
Sobre l’enllumenat, si il·lumina o no il·lumina, i la comparació amb la Diagonal, el 
problema de la il·luminació és un debat ampli, i al districte de l’Eixample encara més, 
per les seves característiques. És clar que en el districte una de les prioritats, des de 
l’inici del mandat, ha sigut millorar la il·luminació en tots els sentits. I les tecnologies 
això ens ho permeten. El led ens permet, amb uns consums més baixos, incrementar la 
percepció lumínica. Jo recordo, abans d’aquestes tecnologies, que quan parlàvem 
d’aquest tema, moltes vegades dèiem que complíem la normativa, però la percepció de 
la llum taronja és que no il·lumina. En canvi, el nivell lumínic, mesurat amb un censor, 
és el que permet la normativa. Aquesta llum de led blanca millora la sensibilitat, ara, 
aquesta percepció de la il·luminació... comparant la Diagonal amb el passeig de Gràcia, 
bé, ho hauríem de veure, si vols ja ho miraré. Crec que, en aquest sentit, has fet un 
comentari en la línia que s’il·luminava més el vianant, i precisament en el projecte 
lumínic del passeig de Gràcia, un tema rellevant de la reforma del passeig de Gràcia és 
millorar la il·luminació de la vorera.  
(Parla el Sr. Antoni Torrents sense micròfon.) 
Després pots fer algun comentari, és que si no, és complicat el tema. S’ha fet aquesta 
aposta per la millora de la il·luminació. També, la il·luminació és un element per donar 
singularitat. La percepció que tinguis a la Diagonal pot ser diferent de la del passeig de 
Gràcia, però és que el passeig de Gràcia és diferent de la Diagonal, o també volem que 
siguin diferents. O al Paral·lel també serà diferent, però sempre complim un nivell 
mínim d’il·luminació, que pot semblar en un cas o en un altre diferent, però intentem 
que sigui la il·luminació correcta, i que l’aposta per la il·luminació de la vorera sigui 
clara, respectant que també s’ha d’il·luminar la calçada, perquè és un element de 
seguretat.  
El tema de la pluja, jo m’ho he apuntat, passeig de Gràcia 15. Ho mirarem. En principi 
no ha d’anar l’aigua cap a la porteria, això és evident. Si és així, com que ja he dit que 
estem millorant tot el procés, mirarem aquest tema. Ho traslladaré a l’execució de l’obra 
i ens posarem en contacte amb tu o amb algú de la comunitat per veure la problemàtica 
i per veure com està.  
Sobre les parades eliminades de bus, jo torno al plantejament de canvi cultural. La 
xarxa pública d’autobusos a la ciutat de Barcelona, amb mancances, tenia una 
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determinada configuració que estava molt plantejada no com una xarxa, sinó com el 
recorregut del bus. És a dir, tal línia, la coneixies, anava per tal lloc, feia una volta, 
etcètera. Ara s’ha fet una aposta, que com totes les apostes és arriscada, però que 
creiem que va en la bona direcció. La nova xarxa d’autobusos és una xarxa ortogonal, 
una xarxa que canvia la noció que agafo l’autobús en un lloc i baixo al meu destí, 
independentment de les voltes que doni —i hi havia vegades que algunes línies 
donaven voltes molt llargues—, sinó que ha de ser un transport, amb limitacions perquè 
no és el metro, però que tingui les característiques del metro, de rapidesa, de 
freqüència, però això també implica un altre canvi de com fem les coses. Potser implica 
canviar d’autobús. Per això tens el bitllet integrat, perquè pots agafar l’autobús i 
després un altre autobús, que t’apropa. Potser és per una parada, però la persona que 
vol caminar, pot caminar, i la persona que no pot caminar, doncs potser s’espera. I cal 
pensar que garantim una freqüència més alta i, per tant, per una parada potser trigues 
dos minuts, i a més, hi ha el sistema d’informació en pantalles, i els que fan servir la 
nova tecnologia fins i tot amb el mòbil veus que per exemple l’autobús trigarà dos 
minuts a passar, i pots decidir d’esperar-te per agafar-lo encara que sigui per una 
parada. Aquest és un canvi cultural, una aposta per una nova forma de fer que sigui 
més eficient, i que ens ajudi que el transport sigui més ràpid, més còmode. Hi ha 
aquest element que cal fer un canvi cultural, ja no és una línia d’autobús, ara potser he 
de combinar dues línies d’autobús, o l’autobús i el metro, o l’autobús i caminar. S’ha de 
veure així.  
T’agraeixo el tema sobre la percepció de la neteja i la seguretat, perquè veritablement 
l’esforç és molt important en aquest sentit, no només al passeig de Gràcia, sinó també 
en moltes altres àrees. És una aposta bàsica, perquè una de les idees bàsiques és que 
el dia a dia el funcionament de la ciutat ha d’estar a l’altura de la ciutat que tenim. Per 
tant, els elements com la neteja, la seguretat, la convivència, tots aquests temes són 
elements bàsics de l’acció que s’està desenvolupant.  
I finalment, el soroll, els aires condicionats, el Cinema Comedia i el tema de les 
gavines, i tal. A veure, jo crec que en aquest sentit és veure-ho una mica. És a dir, 
l’afectació de les gavines a la façana, no la conec. Sé que pot provocar molèsties de 
soroll. El tema del control d’aquests elements, que cada vegada en tenim més, i veure 
com podem actuar davant d’aquesta plaga, com pot ser el tema dels coloms, s’ha de 
veure, jo crec que caldria revisar-ho per veure com està el tema.  
 
Sr. Antoni Torrents 
El tema de l’aire condicionat, si vens a casa ho veuràs.  
 
Sr. Màxim López 
Sí, però el millor en aquest sentit, davant del soroll... és clar, nosaltres no vivim aquest 
soroll, per tant, hem de comprovar si aquest soroll està fora de normativa. No dic que 
no molesti, perquè la sensibilitat al soroll també és una cosa, però cal veure si està fora 
de normativa o no. Llavors, cal que ens comuniqui aquest fet, si vols en prenem nota, 
fem una inspecció, veiem el volum sonomètric d’aquests aires condicionats, i intentem 
resoldre-ho, si aquest volum sonomètric supera els nivells que permet la normativa, que 
no sempre vol dir que et molesti o no. La percepció pot ser diferent d’allò que està 
regulat.  
 
Sr. Antoni Torrents.  
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Però si hi ha un informe, en principi sí. Si no, ho revisem. Si hi ha un informe que diu 
que passa, nosaltres ho ordenem... Sí, però és igual, com que ara continua, ens 
posarem en contacte amb vostè i mirarem com resolem això.  
Després agruparé tot el tema d’altres coses.  
Sobre el tema de l’estació de metro d’Urquinaona, sobre l’accessibilitat, tu ho has dit, 
és la desgràcia de la parada de metro de plaça Urquinaona, de la línia 1. L’aposta per 
l’accessibilitat és clara, el programa d’inversions que s’ha desenvolupat durant molts 
anys en aquest sentit també és clar. S’han fet moltes obres que han provocat 
moltíssimes incomoditats als usuaris i a l’entorn, com al passeig de Gràcia, i tu has 
viscut aquest procés d’obres, i en molts altres llocs. El problema de la plaça Urquinaona 
és que allò és un nexe de comunicació ferroviària, incorporant-hi el metro, molt 
complicat. La incorporació de l’ascensor no és tan simple com pot semblar. És a dir, per 
habilitar que l’ascensor baixi a un determinat vestíbul, moltes vegades has d’ampliar el 
vestíbul, i ampliar el vestíbul vol dir reconfigurar tota la zona d’accés de les persones, 
els accessos, els passadissos, i a vegades fins i tot millorar les andanes. Les obres que 
s’han fet en moltes estacions són obres que duren 18 o 24 mesos, no és una aplicació 
gaire simple. Sempre ha estat en la cartera fer obres a la plaça Urquinaona, però és 
que és una de les obres més complicades, i el volum inversor per fer-ho és molt 
important. Què ha passat? Tots ho coneixem, la inversió s’ha reduït, i en aquest 
moment ho tenim a la cartera, sempre ho tenim en estudi. T’he preguntat la data de 
quan t’havien contestat, però des que sóc en el Districte, mai se’ns ha comunicat que 
estigués adjudicada aquesta obra. Sempre hi ha hagut estudis, sempre hi ha hagut 
projectes, mai un projecte en fase final, amb un projecte executiu. En el moment que es 
doni llum verda, això tirarà endavant, perquè s’ha de fer accessible aquesta parada, 
tots ho reconeixem, però en aquest moment sí que et dic que no hi ha prevista aquesta 
actuació. 
 
Sra. Elisabet 
A la plaça Urquinaona, al centre, hi havia un ascensor magnífic que era del gran metro, 
de la línia verda. Allà hi havia un ascensor, un ascensor magnífic, modernista, i el van 
fer desaparèixer, i allà hi ha la capacitat, hi ha l’espai perquè torni a funcionar.  
 
Sr. Màxim López 
Hauríem de veure amb els tècnics si realment és així. 
 
Sra. Elisabet 
On hi ha un gran quiosc, allà hi havia la sortida de metro. 
 
Sr. Màxim López 
Mirem-ho, però ja et dic que tots els projectes en aquest sentit estan en estudi, però no 
s’ha donat llum verda a aquesta actuació. És una actuació que, a més, és de la 
Generalitat, i de la seva estructura d’inversió en la xarxa de transport públic i no depèn 
directament de l’Ajuntament. Però bé, quan tinguem informació sobre això, ja veurem 
com fer-ho. 
Llavors, el tema de Balmes 51, i una mica en conjunt. Potser barrejo coses, i si em 
deixo alguna cosa m’avisen... 
 
Sr. Màxim López 
Perdonin, és que hi ha una altra casa a Mallorca 51, és que ho he barrejat. Si vaig 
barrejant coses i em deixo alguna cosa, després m’avisen.  
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Hi ha un plantejament d’idea general, que és el turisme, i el model de turisme de ciutat. 
A veure, visionem aquell turisme que no ens agrada, però la ciutat de Barcelona té 
visitants i turisme des de fa molt temps, i molt, que no és aquest turisme, i això també 
ho hem de tenir en compte. És a dir, el turisme i el visitant de congrés, d’activitat 
professional, i el que fem nosaltres, és a dir, nosaltres també anem de turisme i anem 
en família. Per tant, aquest turisme existeix. Ara, a partir d’aquí, què no volem? No 
volem un turisme que provoca problemes, això és clar. A partir d’aquí, això posar-ho en 
contraposició a com es desenvolupa l’activitat orientada a donar servei al turisme amb 
les zones verdes o els equipaments... Ja ho sabem que l’Eixample té poques zones 
verdes, però cada vegada en tenim més. És a dir, no entra en contraposició una cosa 
amb l’altra. L’aposta per les zones verdes hi és, anem fent interiors d’illa, i obrim cada 
vegada més espais, i també fem més equipaments o millorem els que tenim. Per tant, 
no és una contraposició d’una cosa amb l’altra.  
Per tant, amb aquesta idea, hem d’atacar el que és la molèstia, el que ens està 
provocant el tema. A partir d’aquí, limitar l’activitat, quan és una font... és a dir, 
Barcelona, si ha superat o està en un nivell diferent al d’altres poblacions de l’Estat 
espanyol, en aquest sentit, és perquè té un sector econòmic molt divers, però que 
també gaudeix de l’activitat vinculada al turisme, perquè només en visionem una, però 
hi ha moltíssima més activitat vinculada al turisme. Per tant, això sí que està reduint 
l’impacte de la crisi i posant-nos en una posició per avançar. Però al final, estem 
gestionant no un fracàs, sinó un èxit. És a dir, que Barcelona estigui en una posició 
puntera com a destí turístic és important, i com a destí turístic de qualitat, perquè també 
així es reconeix a escala internacional en aquest sentit. El que s’ha d’evitar és aquest 
altre turisme que no volem tenir.  
Vist això, l’element de si donem una llicència... això que deies, que és un greuge. És 
que la problemàtica és que l’Administració no dóna... és a dir, l’Administració executa 
un procés, d’acord amb l’ordenament, i assegura el compliment de la legalitat. Per tant, 
si algú té dret a demanar una llicència, en aquest cas l’Ajuntament, si és competent per 
donar-la, té l’obligació de donar la llicència, no pot decidir si la dóna o no la dóna, té 
l’obligació de donar-la. El que hem de fer és treballar perquè les normatives que 
existeixin recullin també aquestes problemàtiques i les evitin en la mesura del possible. 
I el que no podem fer és, discrecionalment, decidir en diversos casos si dones o no 
dones la llicència. El cas que tu planteges, que és un nou model de hostel box, amb 
151 places... Quan tu ho has dit, primer, en aquest cas, per la informació de la qual 
disposo, no tenim cap comunicat d’exercici d’activitat. Vosaltres tindreu la informació, 
perquè us queda a prop, però a nosaltres ningú ens ha comunicat que aquesta activitat, 
amb aquestes característiques, es vulgui desenvolupar. Si algú ho comunica, haurem 
de verificar si realment en aquestes condicions això es pot fer. A vegades també 
l’Administració té la dificultat que coses pioneres la normativa no deixa fer-les. Hi ha 
determinades característiques que ha de tenir un hostel en aquest cas i que s’han de 
complir. El que hem de verificar és si realment, en aquestes condicions que tu dius, 
aquesta activitat es pot desenvolupar tal com estàs dient. A nosaltres no ens han 
comunicat aquesta activitat en aquest sentit.  
 
Sra. X 
N’hi ha dos més a Barcelona del mateix estil.  
 
Sr. Màxim López 
Jo no ho conec, i el que farem és verificar si aquesta activitat... després podràs parlar, 
cap problema.  
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I per tant, el concepte global de tot aquest plantejament és treballar en la doble línia, és 
a dir, aprofitar allò que en dóna de positiu el turisme, però no ens venem a la idea de 
l’ingrés en si mateix, s’ha d’ordenar i hem d’atacar allò que no es produeix en positiu, 
sinó que es produeix en negatiu. Per exemple, parlaves de les terrasses de la rambla 
de Catalunya. Precisament, hi ha una ordenació singular que ha reduït l’espai de les 
terrasses a la rambla de Catalunya, intentant donar el mateix servei que donen les 
terrasses de la rambla de Catalunya, que són un element identificatiu de la rambla de 
Catalunya, però intentant guanyar més espai.  
I en aquest sentit, sobre algun element que em comentaves, del tema de la seguretat a 
les voreres, i el pas en pla per la calçada, precisament un dels elements que ha 
incorporat l’ordenació singular de terrasses en aquest sentit és alliberar completament 
l’espai vinculat als passos de vianants de la presència de terrasses i altres elements 
perquè la visibilitat i les condicions de seguretat siguin molt millors. A partir d’aquí, és 
clar, si no poses una barrera d’alumini, la gent pot creuar la vorera, però intentem 
millorar cada vegada més aquestes condicions.  
I després, es tracta de treballar els efectes negatius, i no només del turisme, perquè el 
botellón no només el fan els turistes, sinó que també el fa població que viu aquí, i 
aquesta és una activitat amb la qual la Guàrdia Urbana treballa cada nit del cap de 
setmana. I per la informació que tenim, els llocs on això es produeix s’estan limitant 
cada vegada més. Es continuen produint, hi ha zones com Enric Granados, Casanova, 
Balmes, i altres zones que tenim molt controlades. En aquest moment també és veritat 
que a l’hivern baixa i a l’estiu es desenvolupa més, però això s’està reduint, i nosaltres 
tenim plans específics d’actuació perquè això cada vegada sigui més limitat.  
Em deies el tema d’endurir les sancions per als turistes. Tu ho has dit. Si beus al carrer, 
500 euros, no per a turistes, per a qualsevol que begui al carrer. El que no és correcte 
és que si realment aquesta circumstància es produeix, que no s’hagi sancionat. Però 
també és veritat... tu hi eres, en aquell moment, i jo no, però també pensa que 
l’activitat... és a dir, l’avís és la primera actuació que fa la Guàrdia Urbana. És a dir, la 
Guàrdia Urbana no hi és només per posar multes, sinó que ha d’avisar, instruir, 
culturalitzar, dir allò que és correcte i que no és correcte, i finalment sancionar. I a tots 
ens ha passat. Dius que posen la multa... a mi, per exemple, m’han posat multes, però 
m’han avisat més vegades que no pas m’han posat multes, la Guàrdia Urbana. Suposo 
que és el cas que ens pot passar a tots.  
 
Sra. Marta Rodríguez 
En aquest cas, no, era un alberg juvenil, amb una prohibició total i absoluta de begudes 
alcohòliques i tabac, i estaven fumant porros de marihuana i begudes de botellón. 
Estava a la porteria, l’adverteix, surt, i no li van posar multa. I a sobre, per a més inri, no 
fa cap acta, la Guàrdia Urbana.  
Nosaltres ens estem sacrificant sense dormir molt de temps. Ja que han habilitat 
aquest servei, ja que estan treballant per millorar, si us plau... 
 
Sr. Màxim López  
Recollim tot allò que es detecta, perquè tot això dóna força als processos.  
 
Sra. Marta Rodríguez  
...que els falta força, i també el tema dels instruments legals, perquè la norma no està 
adequada a la realitat, hi ha en coses que en paral·lel es podrien anar fent mentre 
estan regulant i revisant aquest tipus de normatives.  
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Sr. Màxim López  
I altres coses que hem de fer és millorar, i ho fem... és a dir, aquí cadascú té les 
competències que té, i nosaltres ens encarreguem de les llicències d’activitat, del 
control de l’espai públic, dels problemes de convivència, però el tema de les 
autoritzacions i les condicions en què es desenvolupa l’activitat d’alberg es fa a través 
del Consell Comarcal, i vam ser nosaltres qui vam dir que calia coordinar amb el 
Consell Comarcal tot això. Vosaltres també ho teniu present. El Consell Comarcal és 
qui pot sancionar aquest element que no és d’espai físic, ni de comportament a la via 
pública, sinó que és no consumir alcohol en un alberg públic, per tant... 
 
Sra. Marta Rodríguez 
Però les actes aquestes, ja que ens estem sacrificant cada nit sense dormir, ve la 
Urbana, demanem que facin una acta, però no la fan, i llavors de què serveix?  
 
Sr. Màxim López 
Això és bàsic. I després, altres comentaris. Ha dit que no li hem dit res de les obres, 
doncs sí que l’hi hem dit. Té un requeriment per al tema de les obres, l’alberg.  
He intentat enfocar-ho tot des de la visió global del tema, però intentant anar al detall 
de cada una de les problemàtiques. En el teu cas, quan parlaven de l’autorització, de 
demanar autorització. No, jo no he dit «demanar autorització», he dit que no hi hagués 
cap impediment al desenvolupament de l’activitat... 
 
Sra. Montse Planas 
Jo vaig veure uns papers que demanen per fer un apartament turístic i posava que 
s’havia d’informar els veïns. Evidentment, no ens van informar perquè va funcionar dos 
anys il·legalment. Qui ens assegura que compleixen aquesta normativa? Perquè si ho 
poseu en un paper, però ningú demana...  
 
Sr. Màxim López 
En principi, sí. En aquest cas, que es requeria l’autorització... això s’ha de veure, 
perquè en diferents moments per normativa hi ha hagut requeriments diferents. Ho dic 
perquè parlar d’un cas específic, depenent del moment, la legalitat podia ser una o una 
altra. Ells presenten una declaració responsable, ara, en aquest moment. Anteriorment 
havien de tenir constància fefaent d’haver-ho comunicat. Bé, es tracta de revisar 
l’expedient, de veure com estava en aquest sentit aquest tema, i veure com està 
l’autorització.  
Però independentment de com concedíssim la llicència o no, al final el problema és la 
convivència, és el que estic dient. És a dir, de 4.500 apartaments turístics, alguns no 
provoquen molèsties i altres sí, i hem d’abordar el tema aquest de les molèsties. El que 
deia al final de tot és provocar els canvis en l’ordenament que ens donin instruments 
per poder actuar de manera més eficient, i això l’Ajuntament ho està promovent. És a 
dir, està treballant amb la Generalitat, com un municipi, explicant que tenim 
característiques diferencials amb relació a altres municipis, i que la normativa general 
d’apartaments turístics i d’allotjament destinat al turisme no es pot aplicar a  la ciutat de 
Barcelona, com es pot aplicar —amb tot el respecte a qualsevol altre municipi de 
Catalunya— amb les mateixes característiques que a altres entorns on no hi ha les 
mateixes implicacions i la mateixa densitat. O com el tema de manca de determinats 
elements de desenvolupament de la ciutat, alguns municipis poden tenir el seu 
desenvolupament en vertical o de concentració de gent i això és diferent segons el 
municipi. Per tant, aquest tret diferencial l’estem plantejant. Això s’ha incorporat en el 
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projecte de llei de pressupostos, precisament en la llei d’acompanyament, amb 
mesures que milloren aquests elements en aquest sentit. En aquest moment, tots 
sabem quin és l’estadi de tramitació i d’execució final en què està, perquè està 
impugnat. Independentment d’això, s’està promovent, i en el moment en què això pugui 
continuar endavant, aquestes millores ens donaran més instruments per poder treballar 
en aquest sentit.  
 
Sr. Antoni Torrents  
M’he deixat de preguntar si els ciclistes poden fer el que vulguin. Perquè és clar, ells es 
queixen molt que tu passes... de semàfors no en fan servir ni un, sempre passen en 
vermell. Fins que no hi hagi un mort, i llavors se la carregarà el cotxe. 
Pel passeig de Gràcia, que tenen un lloc per passar, passen per la vorera gran, i a més 
tocant el clàxon perquè t’apartis, perquè si no, te la fumen. Ja està bé! I després que no 
vinguin aquí dient que ells són les víctimes. Escolta’m, és que sembla que tot es faci 
per a les bicicletes.  
 
Sr. Màxim López 
Sra. Ginesa. 
 
Sra. Ginesa Pérez 
A veure, d’igual manera que no estava d’acord amb l’enfocament que era un problema 
de Balmes 58 o de rambla de Catalunya, tampoc estic d’acord que ara es redueixi a dir 
que no volem un turisme de borratxera. No, no, jo he donat unes xifres, unes dades. El 
districte de l’Eixample està saturat, per tant, no necessita aquests serveis, i això seria 
argument suficient perquè les administracions poguessin dir: «no autoritzem més, no 
donem llicències». L’Administració ha de vetllar per un desenvolupament harmònic de 
tota la ciutat. Hi ha districtes que necessitarien poder tenir aquest tipus de negoci, que 
donaria llocs de treball, i que donaria vida als comerços. Per tant, aquest enfocament 
que es redueixi la sessió d’avui a dir que no volem turisme low cost, no hi estic d’acord. 
Seria una manipulació. Estem saturats, i he donat dades, xifres, i això sí que permet a 
l’Administració dir que, per normativa o sense normativa, aquest districte no pot 
assumir més places hoteleres. D’acord? 
 
Sr. Màxim López 
Elisabet. 
 
Sra. Elisabet  
Jo no vull parlar més, només vull fer una pregunta. El que jo he expressat, això on 
quedarà? En feu una acta o és només una opinió que jo he dit i que es perd en l’espai? 
 
Sr. Màxim López 
No, no, fem una acta de la sessió. Aquesta acta serà publicada en el moment en què 
estigui redactada, i nosaltres recollim el tema.  
Perdó, ara t’ho contesto, és que si no, trenco jo mateix el procés. 
 
Sra. Elisabet 
Però arribarà a la Generalitat, a TMB? 
 
Sr. Màxim López 
Ara t’ho dic. Marta Rodríguez. 
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Sra. Marta Rodríguez 
Estic d’acord amb la Ginesa, és un problema de base la sobresaturació d’aquest 
districte. És un districte tan emblemàtic, tan internacionalment promogut, que és una 
llàstima.  
I després, sobre el que ens ha explicat, que estan treballant amb el Consell Comarcal, 
també voldria insistir en la importància de les inspeccions sorpresa, i en el fet que no 
passi tant de temps entre la inspecció, el cessament i el precinte. Que no passi un any i 
mig o dos sense sorpresa, i que es coli una llicència d’alberg.  
Insisteixo molt, perquè no n’era conscient fins ara, perquè no havia trucat mai a la vida 
tant a la Urbana com fins ara, en el tema de la seriositat quan estan de servei, que facin 
actes i que recullin el que ha passat. Perquè això és un element de prova, perquè si 
hem estat trucant durant dos anys i mig, i hem passat nits sense dormir, que serveixi 
almenys per a alguna cosa. Ara ens trobem que això i res és paper mullat, el paper que 
ens va facilitar la Tere l’altre dia.  
I després, també, evidentment, no només això quant a la llei d’acompanyament que 
comenta, que està en procés de revisió, sinó que també tingui efectes retroactius, si us 
plau. Perquè, si no, què passa amb aquests coladeros? És a dir, tenen la llicència, i 
què? Nosaltres estem anant per la via civil, que ens hem de gastar els diners i tot això, 
per la indefensió total i absoluta en què ens trobem. Evidentment, si s’hagués actuat, si 
s’hagués fet la inspecció, si s’hagués cessat i si s’hagués executat l’ordre de precinte, 
durant aquest temps en què l’activitat era il·legal, això no hauria passat. Gràcies.  
 
Sra. Xavier de Gisbert 
Sra. Montse Planas. 
 
Sra. Montse Planas 
Ara està suspesa la concessió de noves llicències, però això és definitiu? O d’aquí a 
quatre dies, o dos anys, o els que siguin, tornareu a obrir la veda? Perquè és clar, jo ja 
veig que això que em dius que està impugnat o no sé què, no hi ha solució per a pisos 
pastera i fer que no molestin, o sigui, ens esteu fent fora. Aquest Ajuntament no té una 
solució a la vista per als que ja tenim aquesta desgràcia d’haver de conviure amb això, i 
a més per partida doble alguns, i no tenen la solució per poder-ho resoldre. És a dir, 
primera pregunta concreta, si aquesta suspensió és definitiva o no. Perquè si ens 
n’hem d’anar a un altre lloc i ens acaba passant el mateix, haurem de canviar de ciutat, 
això és evident. 
Després, no m’ha quedat gaire clara la resposta sobre la meva situació, això que no 
ens havia avisat ni informat ningú, i resulta que ara no passa res perquè mira, ja va 
passar, i pot estar aquí encara que no hagués complert la normativa.  
I després, hi ha casos, com el meu, que ara jo tinc un altre apartament a la finca del 
costat, però que agafa tot el meu pis, perquè està enganxat a totes les meves 
habitacions. Amb la qual cosa, això s’ha de considerar, també. S’ha de considerar 
especialment el nombre de gent que es pot posar en un pis d’aquests, perquè no hi ha 
ningú que controli res, i s’ha de considerar, insisteixo, que a la finca del costat afecta, 
també. És a dir, si jo tingués un altre pis turístic al pis del costat del meu replà de la 
meva finca, m’afectaria menys, perquè hi ha el cel obert pel mig. En canvi, el que tinc 
ara al costat —que a més és el segon—, toca amb totes les meves habitacions.  
 
Sr. Màxim López 
Hi ha alguns temes nous, i alguns dubtes.  
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Sobre el tema de la bicicleta, avui ho he dit molt, el tema del canvi cultural, però és 
això. El fet d’incrementar l’ús de la bicicleta quasi un 200% a la ciutat fa que sigui una 
cosa que abans no veies i ara sí, però que també provoca problemes. Llavors, hem 
d’anar a veure el problema. Quan dius que tothom es passa el semàfor, jo cada vegada 
veig més ciclistes que intenten respectar els semàfors, perquè els va la vida, a més. És 
a dir, s’hi han d’acostumar. Ells han de veure que anar amb bicicleta no et dóna dret a 
tot, i hi ha hagut incidents en aquest sentit. Ja n’hem tingut, de morts. Però és clar, és 
que al final el que ha passat que s’ha saltat un semàfor en vermell. Nosaltres estem 
revisant la seguretat de tots els carrils bici, creant semàfors específics en els carrils bici 
per al ciclista, perquè no consideri que el semàfor del cotxe no és per a ell. Pots veure 
això en la majoria dels carrils. I en aquest moment estem modificant l’ordenança de 
circulació de vehicles de la ciutat precisament per regular tot el comportament de la 
bicicleta, encara més, i incorporar la bicicleta no com a un mitjà de transport que no és 
comú, sinó que ho és i, per tant, tractar-lo com si fos qualsevol altre vehicle. Per tant, 
per exemple, en aquest moment està en tramitació la modificació de l’ordenança que 
preveu que per les voreres de l’Eixample no pugui circular la bicicleta, i que hagi de 
circular pels carrils. I també s’està regulant tot el sistema sancionador, amb més 
capacitat per sancionar, i al final, qui no compleixi la normativa, que és un percentatge 
X, tingui una sanció. Però a la vegada, incrementant els carrils bici, que això té uns 
altres efectes. La bicicleta és un sistema de transport convenient. Per tant, multar 
també el cotxe que no respecta la bicicleta i no actua com ha de ser. És a dir, hem 
incrementat les sancions pel tema de la bicicleta, i ho hem fet per al ciclista i per als 
conductors, que a vegades giren sense respectar el carril bici, envaeixen el carril bici i 
fan que la bicicleta hagi de circular per l’altre carril, etcètera. Aquest és un tema en el 
qual culturalment a poc a poc anirem avançant. Hi ha accions concretes que intenten 
anar en aquest sentit. 
 
Sr. Antoni Torrents 
Quan portaran matrícula, les bicicletes? 
 
Sr. Màxim López 
Això és més complicat, perquè el tema de la matriculació de la bicicleta és un debat 
ampli. La matriculació és a escala estatal, amb una regulació a escala estatal, té altres 
condicionants, i això és més difícil.  
Ens ajudaria a identificar l’infractor. Ara la Guàrdia Urbana ha de perseguir el ciclista 
per dir-li què ha fet, i de l’altra manera podries identificar la matrícula. En aquesta 
modificació no està recollida.  
El tema de la saturació del model. És que tens raó, què hem de dir? Però a la mateixa 
vegada, no hem d’oblidar l’entorn en què ens trobem. És a dir, no deixem d’estar a 
Europa, amb unes normatives i directrius, i un dels principis bàsics és no limitar 
l’exercici, o l’activitat. És una prerrogativa.  
 
Sra. Ginesa Pérez 
Quantes llicències de taxi hi ha a Barcelona? 
 
Sr. Màxim López 
Espera... És una concessió municipal de transport públic, això ho pots limitar. De taxi o 
d’hotel? 
 
Sra. Ginesa Pérez  
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De taxi. 
 
Sr. Màxim López 
No ho sé, m’ho preguntes a mi i no sóc l’oracle, no conec el nombre de llicències, però 
estan limitades. I ja t’ho he explicat, és una concessió d’un servei públic administratiu, i 
les condicions de la concessió d’un servei públic les fixa l’Administració, i aquí sí que 
pot limitar-ne el nombre. Et dic que pel que fa a l’ordenament en el desenvolupament, 
en genèric, de l’activitat professional, econòmica i personal, la directriu bàsica és la 
llibertat, i no la limitació. Aquest és el principi bàsic.  
A partir d’aquí, sí que podem intentar limitar determinades activitats, i per això es 
plantegen. Què hem fet ara? Suspendre les llicències per a apartaments turístics i 
limitarem el volum i la densitat dels apartaments turístics. És una determinada 
problemàtica i hi estem actuant. Per poder fer això, hi ha d’haver un raonament i una 
justificació molt profunda, molt potent, que s’està treballant, no dic que no s’estigui fent. 
S’ha començat pels apartaments turístics, que és una determinada problemàtica. A 
partir d’aquí, s’ha de veure realment la incidència i argumentar-la. Sí que hi ha limitació, 
per exemple, a Ciutat Vella, on hi ha una limitació del nombre d’hotels, ho té limitat en 
el seu Pla d’usos. Han passat tres plans d’usos, ara estem a la tercera edició. N’hi ha 
dos que estan impugnats, i en base a no guanyar aquesta impugnació, en base a 
aquesta defensa que et dic de com està regulat l’ordenament i quina capacitat té 
l’Administració local de regular determinades activitats. Per tant, no és un tema senzill, 
no és qüestió de dir que ara ho limito o no ho limito, no és un plantejament de dir que et 
poses en aquest tema, no, perquè potser la voluntat hi és, de fer-ho, però has de fer-ho 
amb un fonament jurídic molt important, i aquesta és la dificultat d’aquest tema.  
 
Sra. Ginesa Pérez 
És que no és qüestió de limitar. Jo comprenc que el capitalisme és llibertat de mercat i 
tot això, però potser, si ho instal·les al barri de Sant Martí o a Nou Barris... 
 
Sr. Màxim López 
En tot cas, és limitar l’activitat en un determinat territori.  
 
Sra. Ginesa Pérez 
Sapigueu que a partir de la setmana que ve posaré una pancarta a tota la façana que 
tinc dient que això és un escàndol.  
 
Sr. Màxim López 
Gràcies per comunicar-ho. 
 
Sr. Antoni Torrents 
Perdó, puc intervenir, ara? És una per una cosa del que diu aquesta senyora.  
Si poses una pancarta, te la faran treure. 
 
Sr. Màxim López 
Elisabet, d’això s’aixeca acta, però independentment de l’acta, aquí recollim les 
peticions de tothom.  
Moltes vegades en els consells de barri hi ha gent que ve amb un problema i moltes 
vegades no torna a venir perquè hem actuat i ho hem resolt. Aquest és un problema 
complicat, difícil, però està recollit. Ja l’hi he reconegut, l’accessibilitat a la plaça 
Urquinaona és un problema. Aquest tema no el pot desenvolupar l’Ajuntament. I això 
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que diu de demanar a la Generalitat aquest tema, també s’anirà fent. Ara, no serà 
senzill. Les limitacions inversores en aquest moment de la Generalitat tots les 
coneixem.  
 
Sra. Elisabet 
És que vull que ho traslladeu, volem un ascensor per poder sortir, per no quedar-nos a 
dormir allà dins.  
 
Sr. Màxim López 
Has dit una sèrie d’ítems, però sobretot deies... 
 
Sra. Elisabet 
Perdó, si jo un dia estic molt enfadada i em quedo aquí a demanar firmes a tothom, em 
podrien posar una multa? 
 
Sr. Màxim López 
Aquí? 
 
Sra. Elisabet 
No, no, a l’entrada del metro. A la sortida del metro jo vaig dient: «Vostè està enfadat 
perquè ha hagut de pujar escales? Doncs firmi». I si demano firmes, la Guàrdia Urbana 
em podria dir què estic fent, o em podria posar una multa? Com que es té tanta por que 
por tot et multen... em pensava que potser em posarien una multa o m’empresonarien.  
 
Sr. Màxim López 
Hi ha molta gent que fa activitat informativa de recollida de signatures. Només ha tingut 
algun problema aquella gent que ho ha fet afectant la convivència. És recomanable, si 
planteges un lloc estable per demanar signatures, demanar un permís, més per res 
perquè t’informarem si hi ha algú altre fent això o no, però és un permís que és gratuït i 
que no té cap problema. Això si vas a posar una parada, però si tu vas amb una 
carpeta a recollir signatures, cap problema, sempre que no afectis la convivència.  
Alguns dels elements que tu deies, fomentar la inspecció i tenir en compte el tema 
retroactiu. Em fixo en aquests dos temes. Precisament, una de les mesures que s’ha 
treballat en tot el tema de l’acció sobre els efectes negatius d’aquesta activitat ha sigut 
doblar el nombre d’inspectors de l’Ajuntament en aquest sentit. Per tant, la capacitat 
inspectora... tu dius «ja sé que esteu molt agobiats», la petició serà aquesta o més, 
però tindrem una mica més de recursos per treballar en aquest sentit. A més, aquest 
doblatge d’inspectors s’ha focalitzat en aquests aspectes.  
 
Sra. Marta Rodríguez 
Els mateixos inspectors són els que van, comproven i executen?  
 
Sr. Màxim López 
S’ha doblat l’equip d’inspecció, i això incorpora inspectors, administratius i lletrats. És a 
dir, tot el sistema per fer que el procés acabi.  
 
Sra. Marta Rodríguez 
Que es precinti, si és el cas. I això des de quan està?  
 
Sr. Màxim López 
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Això es va presentar el dia 22 de novembre, es va explicar que això es faria, i s’ha anat 
incorporant aquest personal. En aquest moment aquest personal ja està disponible. 
Una part del personal està en formació, perquè necessiten rodatge, però ja estan 
treballant en el carrer. Ja està en marxa. I pel que fa al caràcter retroactiu, això és un 
tema complicat. El tema de la seguretat jurídica, i que quan algú fa una cosa tingui 
garantia que allò que ha fet, a no ser que sigui per alguna causa rellevant important, es 
manté, és un principi bàsic de l’ordenament jurídic. Llavors, la retroactivitat és molt 
difícil de plantejar. 
 
Sra. Marta Rodríguez 
Però en certs casos on hi hagi hagut activitat il·legal durant molt de temps, que s’ha...  
 
Sr. Màxim López 
Llavors per a aquest cas el que s’està plantejant en tot aquest treball conjunt no és tant 
l’element de retroactivitat total, sinó d’inhabilitació temporal d’aquesta activitat. Això sí 
que s’està treballant en la línia que sigui un element que ajudi i que faculti que si algú 
ha fet una activitat il·legal... Allò de dir «per sempre quedaràs aquí, no podrà 
desenvolupar una activitat ni tu ni ningú... » és molt difícil, però dir «aquest operador o 
aquesta localització queda inhabilitada durant un determinat temps», que és com una 
sanció, aquest sí que és un dels elements que s’ha incorporat en aquesta petició. 
Directament a la llei d’acompanyament no, però com a mínim en els desenvolupaments 
reglamentaris posteriors.  
 
Sra. Marta Rodríguez 
Hi ha sancions, en paral·lel? 
 
Sr. Màxim López 
M’estàs fent un examen! Però si ens veiem en persona, tornem a veure’ns després 
perquè, pobres, estan fent un màster de gestió juridicoadministrativa sobre aquest 
tema.  
 
Sra. Marta Rodríguez 
Ells estan en una fase diferent, que prou de temps, i desgast i patiment hem estat patint 
nosaltres, i repeteixo, vostè va ser molt amable i ens ho va explicar tot en detall, i han 
sigut tot facilitats, però volem més, no ens quedem en això. Estem veient que és una 
cosa extensiva. Vostè en el seu moment també ens va dir que vostè ja ho demanava, i 
aleshores, volem fer-ho extensiu a escala de districte, perquè com més siguem, més 
demanem, més pressió fem, vostè tindrà més arguments.  
 
Sr. Màxim López 
Ens ajudeu en el procés.  
 
Sra. Marta Rodríguez 
I sobretot, més estrictes, i també més acompanyament durant tot el procés. És a dir, 
acompanyament i seguiment. És a dir, obtenen per part del Departament de Joventut el 
permís i el Consell Comarcal els dóna la llicència. Molt bé, però un cop es dóna la 
llicència com a alberg juvenil, doncs que també es facin inspeccions esporàdiques per 
veure si hi ha consum d’alcohol, etcètera. Per part seva, també. En aquest cas, sí, 
se’ns ha colat, i estan infringint-ho tot. Per via civil, trigarem entre un any i mig o dos. 
Costos, entre 4.000 i 10.000 euros que ha de pagar la comunitat. Ho hem de fer, i ho 
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fem perquè és l’últim recurs, però també, si us plau, ajudi’ns en això, facin la mediació 
amb el Consell Comarcal per conscienciar-los... 
 
Sr. Màxim López 
T’ho vaig oferir jo. Vaig dir treballar conjuntament amb el Consell Comarcal per mirar 
els elements que regula la normativa i trobar quin és l’element que no compleixen. I, a 
partir d’aquí, que serveixi com a element de treball i forçar que aquesta activitat no es 
desenvolupi o que es desenvolupi correctament, no com ara, que esteu vivint un 
calvari.  
Per tant, sobre la retroactivitat i la suspensió, parlem del procés. S’ha fet una suspensió 
de l’atorgament de llicències, que és el pas previ a un instrument que és el Pla 
regulador d’habitatges d’ús turístic. Perdoneu el tecnicisme. Això està en aprovació 
inicial. S’ha aprovat inicialment, que vol dir que està a informació pública, hi haurà 
procés participatiu, presentació d’al·legacions, grups polítics fent esmenes al procés...  
Llavors, d’aquí, penseu que això va a aprovació del Plenari, ho han d’aprovar els grups 
polítics, s’ha d’aprovar per majoria. Trobat aquest acord de majoria dels grups polítics, i 
recollint les al·legacions i esmenes que s’hagin produït en aquest procés inicial, si hi ha 
acord, es produirà l’aprovació.  
 
Sra. Montse Planas 
Quan es preveu que es produeixi? 
 
Sr. Màxim López 
Doncs en els propers plenaris, que no en queden gaires, en aquest mandat. Ara veniu 
cap aquí i em pregunteu el que vulgueu, però és que hi ha gent... potser és molt 
interessant això, perquè encara hi ha molta gent.  
 
Sra. Marta Rodríguez  
... en quina fase està i quin grup parlamentari està estudiant aquest tema? 
 
Sr. Màxim López 
Tots els grups parlamentaris. Tens els consellers de diversos grups polítics, tots s’han 
apuntat els temes dels quals heu parlat, i això ja s’està treballant. Qui vulgui plantejar 
l’acord sobre la base d’aquest plantejament, ho farà, i qui no, doncs no. Amb tots es 
negocia i s’intenta arribar a l’aprovació d’aquest ordenament, però necessàriament 
haurà de ser per acord, perquè estem en minoria.  
 
Sra. Montse Planas   
El que passa és que si els grups polítics no tenen a casa seva això, no en saben, de la 
missa, ni la meitat. Per tant, els ciutadans afectats som els que podem donar...  
 
Sr. Màxim López 
Doncs si us sembla bé, donem per tancat el Consell de Barri, amb el procés habitual. I 
qui vulgui plantejar alguna cosa, cap problema, aquí us rebem individualment.  
 
Sra. Charo Martínez 
Només una pregunta. Hi ha una reunió el dia 24, a la Biblioteca Jaume Fuster, on em 
consta que aniran els d’Apartur. Vostès en saben alguna cosa?  
 
Sr. Màxim López 
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