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IVA, però W ha llançat una promo-
ció fins al febrer que suposa pagar 
249 euros per habitació doble amb 
esmorzar, sopar, aperitiu i diversos 
detalls. Queda per decidir l’ús dels 
locals del perímetre, on s’esperen 
botigues de luxe i operadors d’oci. 
De moment, obren amb una ocupa-
ció del 85%, gràcies a diversos grups 
i esdeveniments contractats.

 Al matí, 10 entitats veïnals i so-
cials de la ciutat van anunciar que 
han obert vies administratives i ju-
dicials amb l’objectiu d’aconseguir 
que la construcció es declari un ac-
te nul de ple dret. Per un costat, ins-
ten el Ministeri de Foment i l’Auto-
ritat Portuària a anul·lar la conces-
sió d’espais públics per a ús privat. 
Per un altre, sol·liciten a l’Ajunta-

ment de Barcelona que declari nul-
la la llicència d’obres. Si no hi ha res-
posta de les administracions, com és 
de preveure, recorreran a la via con-
tenciosa administrativa. Tot indica 
que el cas acabarà davant l’Audièn-
cia Nacional pel que fa a Foment, i 
al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, pel que fa a l’ajunta-
ment. H
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LUXE AL MAR 3 A sobre d’aquestes línies, una de les habitacions de l’hotel, amb enormes sofàs i, en aquest 
cas, amb vistes al litoral barceloní. A l’esquerra, l’arquitecte Ricardo Bofill, al peu de l’edifici de la Barceloneta, ahir.  
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Els Mossos han aixecat una ac-
ta per haver abandonat al carrer 
milers de fitxes amb dades per-
sonals de clients d’un bingo, tan-
cat fa un any, del carrer d’Urgell. 
La policia va rebre ahir a la mati-
nada l’avís d’una veïna. Un vehi-
cle municipal va ajudar a recollir 
els papers, que ja han estat des-
truïts.
 La policia ha aixecat una acta 
que enviarà a la Direcció General 
del Joc i d’Espectacles. Aquesta, 
al seu torn, obrirà un expedient 
informatiu que derivarà o no en 
una sanció administrativa. L’acta 
també es portarà a l’Agència Cata-
lana de Protecció de Dades (Apd-
cat). Segons l’agència, el bingo ha 
incomplert la custòdia i destruc-
ció de dades, ja que no disposava 
d’un registre informatitzat. Apd-
cat va afegir que aquesta infor-
mació és «molt sensible», ja que 
serveix per verificar si els clients 
són menors o no poden entrar a 
les sales per ludòpates. L’entitat 
va recordar que la vulneració pot 
suposar fins a 300.000 euros de 
multa. H
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