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La comissió d’estudi de
l’habitatge arrenca sense la PAH

SILVIA ANGULO
Barcelona

La Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), el Sindicat de
Llogaters, l’Observatori DESC, la
FAVB i l’Assemblea de Barris per
unTurismeSostenible s’han que
dat forade laprimeracomissióno
permanent d’estudi de les soluci
ons urbanístiques en matèria
d’habitatge de l’Ajuntament de
Barcelona. Les entitats que van
promoure la iniciativa quepretén
obligar els promotors a destinar
el 30% de les noves promocions
lliures o grans rehabilitacions a
habitatge protegit –la discussió
de la iniciativavaprovocar,preci

sament, la creació d’aquesta co
missió–nopodranexposaravuiel
seupuntdevista social a la reunió
mésgenèricade les sisquehihau
rà. Sí que estan convidats els pro
fessionals implicats en el mercat
immobiliari com ara promotors,
arquitectes, aparelladors oAPIs.
Aquestes entitats van ser les

que vanpresentar al febrer lamo
ció Lloguer Públic BCN, que ins
tava el ple municipal a buscar so
lucionsper augmentar el parcpú
blic d’habitatge. L’Ajuntament va
trigar a penes uns mesos a redac

tar dues modificacions del Pla
GeneralMetropolità (PGM), amb
què pretén canviar les regles del
joc de la promoció d’habitatge
lliure i augmentar el parc públic.
Peraaquestaprimeracomissió,

l’equip de govern ha proposat
Carme Trilla, presidenta de l’Ob
servatori de l’Habitatge, i Oriol
Nel∙lo, que va dissenyar el pla de
barris en l’època del tripartit.
Fonts municipals van assegurar
ahir que s’ha volgut convidar
aquestesentitatsa lasegonadeles
reunions, més específica, que té
lloc el 25 de setembre i que ja es
tan al cas del calendari. Precisa
ment, en aquesta segona sessió

MUNICIPAL

Les entitats socials
impulsores de destinar
un 30% a pisos
protegits no seran a la
sessió que analitzarà
la situació de la ciutat

Elport recullmésde50
tonesde residus flotants
BARCELONA Redacció

Més de 50 tones de residus flo
tants va ser la collita del port de
Barcelona l’any passat a la seva
làmina d’aigua. Un 45% d’aques
tes deixalles eren plàstics. En to
tal, el port barceloní va gestionar
fins a 800 tones de residus en el
marc de la política ambiental de
la seva activitat directa, segons es
desprèn de la memòria anual del
2017 que ha elaborat el departa
ment de conservació i ajuts a la
navegació i que acaba de ferse
pública.
Un equip multidisciplinari for

mat per una seixantena de perso
nes vetlla pelmanteniment de les
infraestructures portuàries, que

inclou els fars i les balises de les
costes de Barcelona i Girona.
L’anypassat va dur a termeun to
tal de 8.597 obres i serveis.
Aquesta gestió equival a la d’un
municipi de mida mitjana, però
afeginthi elements singulars
com ara dics, molls, dàrsenes i la
xarxa ferroviària del port.
Una de les principals actuaci

ons que va emprendre el port de
Barcelona durant l’exercici ante
rior en matèria de sostenibilitat
va ser la incorporació de 31 nous
vehicles elèctrics al seu parc mò
bil, a més de la instal∙lació de la
infraestructura necessària per a
la càrrega de la flota d’aquest ti
pus que circula cada dia pel re
cinte portuari.c

Promotors,
arquitectes o
aparelladors
concentraran part de
les intervencions Acord per detectar pràctiques especulatives

]L’Ajuntament de Barcelona
i el Col∙legi de l’Advocacia de
Barcelona (Icab) van signar
ahir un conveni de col∙labo
ració per incorporar un ser
vei directe de lletrats a l’ofici
na d’habitatge de Ciutat Vella
amb l’objectiu de detectar
noves problemàtiques, pràc
tiques especulatives i il∙legals
o pujades desmesurades dels
preus. En l’acte de firma de
l’acord, l’alcaldessa, Ada
Colau, i la degana de l’Icab,

Maria Eugènia Gay, van afir
mar que l’obligació de les
institucions és acompanyar
els veïns en l’assessorament
jurídic enmatèria d’habitatge
i facilitar l’accés a la justícia
als que creuen que s’han
vulnerat els seus drets. L’Icab
assumeix la gestió d’un servei
que complementa els que ja
s’ofereixen a l’oficina de la
plaça Salvador Seguí. Els
lletrats especialitzats aten
dran els dilluns i dimecres, de

10 h a 14 h, i els dijous, de 15 h
a 19 h. El propòsit és dedicar
una atenció especial als per
judicats per pràctiques espe
culatives, il∙legalitats, assetja
ment passiu, deixadesa dels
propietaris respecte als seus
habitatges, assetjament actiu
i agressions, pujada desmesu
rada dels lloguers i compra
d’edificis sencers per part de
grans inversors a fi de reha
bilitarlos i que comporten
l’expulsió dels veïns.
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Una de les embarcacions encarregades de la recollida de residus flotants al port barceloní

s’abordaran lesmodificacions del
PGMdesd’unpuntdevista legal i
econòmic.

Avui sí que participaran col∙le
gis professionals com el d’Apare
lladors iArquitectes, elsagentsde
la Propietat Immobiliària o l’As
sociació de Promotors. La comis
sió està presidida pel regidor so
cialista Daniel Mòdol i intentarà
oferirunaradiografia realde la si
tuació de l’habitatge a la ciutat
amb les aportacions de tots els
agents implicats en el sector. Per
això sorprèn que en aquesta pri
mera jornada no s’escolti la veu
de les entitats socials. Les mesu
res quepretén impulsar el govern
analitzaran, entre altres qüesti
ons, la imposiciódel30%, l’ampli
acióde l’àreade tempteig i retrac
te a tota la ciutat i l’obligatorietat
de construir als propietaris de pi
sos que tinguin un solar més de
dos anys inactiu. c
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