
LA SÍNDICA DE BARCELONA REP UNA QUEIXA 

CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DEL HOSTEL DE LA VILA 

OLÍMPICA 

La plataforma Veïnat Afectat pel Hostel Vila Olímpica, contrària a l’obertura 

d’aquest gran alberg, demana a la defensora fer un seguiment de les accions 

que l’Ajuntament porti a terme i que li insti a paralitzar les obres 

Segons el col·lectiu, la construcció del hostel “vulnera els nostres drets com a 

ciutadans i ciutadanes a viure mantenint la nostra identitat com a barri” 

La síndica resta a l’espera, des del passat 16 de febrer, d’una resposta a la seva 

petició d’informació a l’Ajuntament 

Barcelona, 29 de març del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha rebut una queixa del hostel de la Vila Olímpica. La reclamació l’ha 

presentada la plataforma Veïnat Afectat pel Hostel Vila Olímpica, contrària a l’obertura 

d’aquest gran alberg, de 440 places i 2.500 metres quadrats, “en un barri que ja 

suporta una pressió turística molt intensa”, diu el col·lectiu en la queixa. 

En la denúncia, la plataforma demana a la defensora fer un seguiment de les accions 

que l’Ajuntament porti a terme i que li insti a paralitzar les obres, entre d’altres 

aspectes. Segons el veïnat afectat, la construcció del hostel “vulnera els nostres drets 

com a ciutadans i ciutadanes a viure mantenint la nostra identitat com a barri, sense la 

pressió del turisme massiu que el hostel ens portaria”. 

A la reclamació, la plataforma explica que ha mantingut reunions amb representants 

de l’Ajuntament i que s’ha sol·licitat en diverses ocasions la paralització de les obres 

al·legant “els danys irreparables que l’alberg comportaria per a la convivència del 

barri”. 

El col·lectiu veïnal subratlla en la queixa que l’Ajuntament no ha contestat a les seves 

peticions de paralització definitiva de les obres i va permetre que les obres 

continuessin amb data 2 de gener del 2017. 

La plataforma es va adreçar a la síndica a finals de gener, i el 16 de febrer Vilà va fer 

arribar la seva petició d’informació a l’Ajuntament, centrada en la resposta que l’Àrea 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha donat o donarà als escrits de la plataforma, 

presentats els dies 14 de desembre del 2016 i 17 de gener del 2017. 



Vilà recorda a l’Ajuntament que, segons el Reglament vigent de la Sindicatura, la 

resposta a la seva petició d’informació s’ha de complimentar en el termini de 15 dies i 

que ja fa un mes i mig que resta a l’espera. 


