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Assumpte

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU,
PSC, C’S I PP RESPECTE A LA CONSULTA QUE PRETÉN
PROMOURE LA GENERALITAT PER A LA IMPLANTACIÓ DE
CENTRES TURÍSTICS INTEGRATS EN L'ÀMBIT DEL CRT

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, CELEBRADA EL 18 DE
FEBRER DE 2016 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
100.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, C’S I PP
RESPECTE A LA CONSULTA QUE PRETÉN PROMOURE LA GENERALITAT PER A LA
IMPLANTACIÓ DE CENTRES TURÍSTICS INTEGRATS EN L’ÀMBIT DEL CRT
Vista la moció que presenten els Grups municipals de CIU, PSC, C’s i PP, que es transcriu tot
seguit:
“Ningú pot dubtar que el projecte global del CRT de Salou i Vila-seca, amb la implantació de
“centres turístics integrats” (CTI) que suposaria una inversió de 2.500 milions d’euros,
convertiria Salou, Vila-seca i el Camp de Tarragona en un àmbit territorial de gran
dinamisme econòmic que afavoriria la creació de riquesa i molts llocs de treball, a més de
sinergies de creixement en molts altres sectors per l’efecte multiplicador.

Per tant, els beneficis i els efectes positius són diversos:
1.- Ens posicionaria com la primera marca i destinació especialitzada en turisme i oci
familiar, de negocis i d’incentius, amb un nou valor afegit que podria ser determinant
per trencar la dependència a l’estacionalitat turística i per incrementar la competitivitat del
sector turístic que és un dels principals motors de l’economia de les comarques de
Tarragona.
2.- Reforçaria i enriquiria el model turístic d’èxit basat en la fusió de conceptes i la
diversitat d’experiències y serveis, inclusiu de nous recursos vacacionals totalment
compatibles amb el model i l’oferta actual, de fàcil integració a la nostra realitat
socioeconòmica, i amb impactes infraestructurals i de serveis totalment previsibles i
assumibles, que no posen en perill la sostenibilitat del territori ni malmeten el nostre medi
ambient.
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3.- Reforçaria i renovaria un model turístic que ha estat capaç d’atraure inversió i
crear llocs de treball; i alhora ingressos i recursos pel territori on s’ha desenvolupat,
convertint-se en un dels sectors productius més dinàmics. Els CTI ampliarien la capacitat de
captar nous mercats amb noves motivacions, que ens faria posicionar com un referent
mundial amb una potent imatge com producte vacacional.
4.- Suposaria també una gran oportunitat per impulsar i accelerar inversions i
millores necessàries en infraestructures i serveis al territori (viàries, ferroviàries,
portuàries i aeroportuàries); i de dotar-ne de noves per donar resposta a les necessitats de
mobilitat i de nous recursos que pugui crear el complex, impulsant d’aquesta forma
transformacions interurbanes i una millor vertebració del territori articulant i modernitzant
serveis.
5.- I per Salou i Vila-seca el benefici és encara major com receptors d’aquesta inversió,
perquè ens dotaria de majors ingressos fiscals que revertirien en majors recursos
municipals per promoure polítiques socials i de benestar ciutadà.
Un impuls, que els representants municipals que tenim el deure de defensar els interessos
generals no hi poden renunciar per responsabilitat i per compromís amb el progrés de la
societat, en un moment que encara moltes famílies i empreses pateixen les conseqüències
de la crisi i a la circumscripció de Tarragona encara tenim una taxa d’atur del 22%.
Vist això, i donat que ja està avançat el tràmit d’aprovació del Pla Director
Urbanístic del CRT, que ha de facilitar la seva ampliació amb implantació de
“centres turístics integrats”, no veiem necessari ni oportú organitzar ara una
consulta ciutadana per decidir sobre el seu futur, i menys que aquest
pronunciament s’hagi d’estendre a tot l’àmbit català, quan es tracta d’una
inversió que s’executarà en l’àmbit del CRT de Salou i de Vila-seca, i que genera la
implantació d’un complex turístic i una activitat que es desenvolupa també en el
marc del CRT i dels dos municipis, amb un impacte positiu al territori.
Creiem innecessària aquesta consulta tenint en compte que ja s’han aplicat totes
les eines legals previstes que han permès el debat, la participació i el consens
social i polític al voltant dels projectes del CRT, tant a nivell territorial com en
l’àmbit de Catalunya. Primer amb comissions i compareixences parlamentàries
per disposar d’una nova llei del CRT, i després amb el corresponent període
d’exposició pública i presentació d’al·legacions al PDU.
Per tot l’exposat, els grups municipals sotasignants sol·liciten al plenari l’adopció
següents acords:
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-

Reiterar que s’acceleri la tramitació del text refós del PDU del CRT per a la seva
aprovació provisional, per tal que el Consorci del CRT l’informi favorablement, i pugui
ser elevat a aprovació definitiva del govern abans del proper mes de juny de 2016,
de forma que faci possible l’ampliació del CRT.

-

Donar suport al president de la Generalitat de Catalunya en la seva intenció de donar
continuïtat al projecte d’ampliació del CRT; declarant la nostra ferma oposició a la
consulta ciutadana que propugna el Govern de la Generalitat sobre el futur dels
esmentats CTI, dins l’àmbit del CRT.

-

Manifestar la nostra ferma oposició a la consulta que es pugui convocar pel Govern
de la Generalitat, i molt especialment a la que es pugui circumscriure en un àmbit
superior als municipis afectats per la seva implantació, Salou i Vila-seca; ja que són
aquests dos municipis els únics legitimats per atorgar les llicències urbanístiques i
aprovar aquells instruments de planejament urbanístic, per delegació de les seves
pròpies competències dins l’àmbit del CRT.

-

Sol·licitar una convocatòria urgent i extraordinària del Consorci del CRT, tot requerint
la presència del conseller d’Economia, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras, alhora president del
Consorci del CRT, per tal de posar a aprovació els punts anteriors d’aquesta moció.

-

Donar trasllat d’aquesta moció al president de la Generalitat de Catalunya; als
consellers d’Economia i Hisenda, i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat; i a
l’alcalde de Vila-seca.”

El Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 18 vots a favor (8 de CIU, 4 del PSC, 4 de C’s i 2 del
PP), 2 abstencions d’ERC i 1 vot en contra de Guanyem Salou, APROVAR aquesta moció.

Secretari Accidental
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Joan Ramon Miró
Badia
(Decret núm
2848/2015 de
01/07/2015)
19-02-2016 10:58
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