
REBUDA UNA QUEIXA DE LA PLATAFORMA SALVEM 

LES DRASSANES PER “MANCA DE TRANSPARÈNCIA” 

DE L’AJUNTAMENT EN EL PROJECTE DE 

CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL AL RAVAL 

El col·lectiu demana la intervenció de Vilà perquè assegura que el consistori 

nega al veïnat accés a “documentació clau” sobre el cas 

La síndica admetrà a tràmit la queixa i farà arribar una petició d’informació al 

consistori 

Salvem les Drassanes s’oposa a l’edificació de l’establiment “en una zona amb 

sobresaturació turística i amb diverses i complexes necessitats socials i 

d’habitatge”, diu  la plataforma  

Barcelona, 18 de maig del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha rebut avui una queixa de la Plataforma Salvem les Drassanes en la 

qual se li demana la seva intervenció perquè es facin efectius els drets a la 

transparència i accés a la informació que, a parer de la plataforma, han estat 

conculcats per part de l’Ajuntament en el projecte de construcció d’un hotel, al barri del 

Raval.  

En l’escrit que el col·lectiu ha entregat a la defensora denuncia “que s’està 

obstaculitzant l’accés del veïnat a documentació clau per conèixer com s’està portant a 

terme la tramitació d’un projecte d’impacte, tant urbanístic com social, indubtablement 

agressiu”. 

Salvem les Drassanes assegura en la queixa que el Districte de Ciutat Vella s’havia 

compromès públicament a informar al veïnat de l’evolució del procés d’aquest 

expedient, però considera que “l’obstaculització impedeix, de manera flagrant, el dret a 

comptar amb totes les dades a l’abast per valorar qualsevol informació que se’ns 

comuniqués”, subratlla la plataforma.   

La Plataforma Salvem les Drassanes manifesta a la síndica que el tracte donat i la 

manca de transparència dels serveis d’Urbanisme municipals, en aquest cas, són 

inadmissibles, i demana “l’accés complert i sense restricció a l’expedient Projecte de 

reparcel·lació del Pla d’Actuació Urbanística (PAU) corresponent a la Modificació del 

Pla General Metropolità (MPGM) del PERI del Raval en el sector de Drassanes”, en el 

que es basa la sol·licitud de llicència d’obres de l’hotel. 



La síndica admetrà a tràmit la queixa i properament farà arribar una petició 

d’informació a l’Ajuntament. A partir de la resposta municipal, la documentació 

aportada per les persones reclamants i les investigacions que dugui a terme l'equip de 

la Sindicatura, Vilà emetrà un dictamen sobre el cas. 

En la queixa, la plataforma explica que es va constituir davant l’amenaça d’un projecte 

d’hotel que pretén construir dos edificis de cinc i deu plantes, amb un total de 200 

places hoteleres, “en una zona amb sobresaturació turística i amb diverses i 

complexes necessitats socials i d’habitatge”. Segons Salvem les Drassanes, l’hotel es 

construiria en uns solars originalment destinats a habitatge social. 

 

     

 

 


