2 LA VANGUARDIA

VIURE

DIMARTS, 24 JULIOL 2018

MUNI CIPAL

Barcelona estendrà la lluita
contra els apartaments il·legals
El govern de Colau
planteja treballar de
manera conjunta amb
altres ciutats catalanes
que tenen el mateix
problema
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Barcelona continua en guerra
contra els pisos turístics il·legals
amb més o menys èxit (o cap si se
lipregunta als veïns delaBarceloneta). Passa el temps. I tot i que
s’han fet alguns passos ferms,
com el diàleg amb les principals
plataformes de lloguer vacacional i una intensa activitat administrativaquehafetqueuns2.300
pisos il·legals hagin cessat, el problema persisteix: sense anar més
lluny, els últims dies l’Ajuntament ha tornat a demanar que es
retirin uns 1.500 anuncis il·legals.
En aquest context, el Consistori
vadefensarahirferunfrontcomú
amb altres ajuntaments catalans
sota l’empara de la Generalitat. I
va insistir: el problema és global.
“No som l’única ciutat que té
aquesta problemàtica”, va insistir
la tinenta d’alcalde Urbanisme,
Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz,
que va posar com a exemple àrees
costaneres com la del Maresme,
per defensar la idea de treballar
“amb altres ajuntaments de tot
Catalunya”, per ser més eficients.
Sanz,enaquestsentit,vadefensar
que lataula de “bones pràctiques”
que a Barcelona comparteixen el
Consistori i les principals plataformes de lloguer vacacional seria un bon punt de partida.
De fet, la proposta de crear
aquest front comú va sorgir precisament de la reunió de la taula
d’ahir en què a més de Sanz i el
regidor de Turisme, Comerç i
Mercats, Agustí Colom, s’hi van
asseure també representants d’A-

Mataró
sancionarà
FCC per
barrejar
residus
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La tinenta d’alcalde Janet Sanz al costat del regidor Agustí Colom durant la reunió de la taula d’ahir

AL SETEMBRE

Comissió sobre
el pla d’habitatge
!Tot i que la idea del

govern de Colau era començar com més aviat
millor la comissió que ha
de portar llum al nou pla
d’habitatge, que preveu
destinar un 30% de les
noves promocions a ús
social, aquesta no es
reunirà, com a molt aviat,
fins al 7 de setembre.
I serà així sempre que
abans de les vacances se
celebri una primera sessió per fixar un calendari.

L’Ajuntament
reclama per primera
vegada a la plataforma
Windu que retiri
prop de 500 anuncis
partur –que en el seu cas sempre
ha treballat únicament amb legals–, Booking, Homeaway, Rentalia, TripAdvisor i Airbnb.
“Ens hem compromès a traslladar la proposta a la Generalitat”,
va afegir la tinenta d’alcalde que
també va explicar que l’Ajuntament ha tornat a demanar a
Airbnb la retirada de 1.000 anuncis d’apartaments il·legals, si bé,
van precisar fonts municipals,

tots van ser identificats abans de
l’1 de juny, data en què es va firmar la pau amb la plataforma que
ja trasllada de manera gairebé
automàtica les dades dels seus
anunciants a l’Ajuntament. La
tinenta d’alcalde va afegir que la
setmana passada el Consistori
també va sol·licitar per primera
vegada a Wimdu, una nova plataforma, que retirés prop de 500
anuncis d’apartaments turístics
il·legals i fonts municipals van
indicar que, al marge, el mes passat també es van identificar 115
anuncis il·legals de HomeAway,
46 a TripAdvisor o 22 a Rentalia.
Per la seva part, Airbnb va tornar a insistir en la necessitat que
l’Ajuntament exigeixi a totes les
plataformes “el mateix nivell de
compliment i alts estàndards”.!

L’Ajuntament de Mataró ha
decidit obrir un expedient
sancionador a la concessionària del servei de recollida de
residus que podria derivar en
una sanció de fins a 150.000
euros. La decisió ve donada
per les conclusions obtingudes de l’expedient informatiu
obert arran de la difusió, a través de xarxes socials, d’un
vídeo domèstic en què es veu
el camió de recollida barrejant
la càrrega de paper i cartró
amb la resta de residus.
L’expedient informatiu, en
què s’ha interpel·lat els treballadors de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC),
els capatassos i els responsables municipals, però cap usuari ni comerç de la zona, conclou que l’episodi va ser un fet
“aïllat en el temps” com a conseqüència de la decisió personal d’un operari de la recollida
d’escombraries que treballava
per a FCC des del mes d’abril.
Segons fonts municipals, “el
treballador ho feia per guanyar temps” solament als contenidors de la plaça Cuba, que
buidava tres dies a la setmana,
de manera que l’episodi de
barreja irregular es va repetir
24 vegades. Tot i això, el govern municipal en responsabilitza l’empresa per la “falta
de formació dels treballadors”
i excés de confiança en el control sobre els operaris.
Al Consistori mataroní li
preocupa sobretot que la situació causi “el descrèdit del
sistema de recollida selectiva”
i generi “una percepció negativa cap a les campanyes de sensibilització”, que, d’altra banda, es reactivaran per recuperar la confiança de l’usuari.!

Veïns del Gòtic i el Raval
s’afegeixen al pacte
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

“Per fi queda legalitzada la nostra
situació”, va voler destacar la restauradora.
“Avui assistim al final d’un conflicte que ha durat massa –va intervenir després Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració–.
Fa anys que reclamem aquest
acord, i ara és una realitat gràcies al
gran pacte que va propiciar la nova
ordenança de terrasses de Barcelona”. El Gremi de Restauració no va
ser convidat per l’Ajuntament a
participar en aquesta presentació.
Les relacions entre Pin i Pallarols
són molt tenses. Fa anys que es creuen retrets. No s’avenen gens ni mica.Ambtot,eldirectordelGremino

va voler desaprofitar l’oportunitat
d’afegir-se a la celebració.
I va ser a Pallarols a qui se li va
acudir de fer-se una foto de família
per celebrar l’armistici i passejar
pels porxos, davant les càmeres de
televisió, al costat de Pin, Pérez i altres restauradors. A la regidora el
que va passar ahir li va costar unes
quantes desqualificacions a les xarxes. La majoria, de cercles propers.
Va ser acusada de cedir davant els
lobbies, d’ignorar els veïns, de vendrelaBoqueriaalaindústriaturística... L’edil de Ciutat Vella va replicaraTwitterquelanovadistribució
de les terrasses dels porxos també
és fruit d’un procés participatiu en
què van participar veïns del Gòtic i
del Raval.!

XAVIER CERVERA

La nova distribució de les terrasses reserva la meitat de l’espai per al pas dels vianants

