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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE CALAFELL �i'l.,'i)Wl1'.MSB'���,;;-----
DEL CRT (CENTRE RECREATIU TURÍSTIC DE VI LA-SECA I SALOU) ---------

El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de 
Calafell, exposa, 

Des que es va plantejar l'ampliació del CRT (Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i 
Salou) fa prop de tres anys, ha estat sempre motiu d'atenció des de les nostres 
comarques. Els ajuntaments del territori, conscients de la seva importancia, han 
treballat des del primer moment que es va tenir notícia d'aquesta possible ampliació 
prop deis inversors, deis ajuntaments ve"i"ns, de les forces económiques i socials i del 
Govern de la Generalitat. 

Ens mou l'objectiu d'ampliar l'oferta turística a la nostra comarca i al nostre territori que 
pot beneficiar-se'n en forma d'augment de l'activitat económica i de creació de milers 
de llocs de treball. 

Fruit d'aquest treball conjunt es va assolir un ampli consens polític, económic i social 
que va donar lloc a l'aprovació de les modificacions legislatives que feien possible la 
diversificació d'activitats turístiques i d'ocL 

Difícilment trobarem en la nostra história de les nostres comarques i de Catalunya un 
projecte tan debatut en el temps i en gairebé tates les capes socials: desenes de 
compareixences d'experts al Parlament de Catalunya, centenars debats i 
posicionaments, debat també als mitjans de comunicació locals i nacionals han fet 
d'aquest projecte un exemple de com ponderar, valorar i jutjar tan abastament co m és 
possible un projecte que, per raó de la seva magnitud, era lógic que fas sotmés a 
escrutini de la forma com ha ha estat. 

Més encara, més enlla de les previsions que la llei exigeix en e l  tramit que es traba 
d'aprovació urbanística, previsions molt exigents quant a publicitat, exposició al públic i 
temps per facilitar la participació ciutadana, s'ha perllongat el temps de la  tramitació i, 
per mandat del Parlament de Catalunya, es va constituir una comissió de seguiment 
formada per representants de tetes les institucions interessades, estigués prevista la 
seva participació legalment o no així com de plataformes que esponté.niament han 
sorgft en aquest cas que també han tingut i tenen la possibilitat de fer sentir la seva 
veu i participar i difondre els seus posicionaments. 

Finalment, en les diferents comtesses electorals que s'han celebrat al nostre pa ís i als 
nostres municipis aquests darrers anys, també han motivat el debat en cada 
campanya i el suport als partits que han incorporat al seu programa el projecte 
esmentat, han estat sempre majoritaris. 

Ens trobem, peró, en aquests moments en una nova circumstancia derivada d'una 
nova configuració del Parlament de Catalunya i deis suports_ª_I nou .9..overn de la 
Generalitat. Com a conseqüéncia d'aquesta nova situació i per���he14v�lQ!.ms 
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És per tot aixó que el Grup Municipal del PSC de Calafell proposa al Ple l'adopció deis 
següents ACORDS: 

Primer.- El suport al projecte d'ampliació del CRT de Vila-seca i Salou. 

Segon.- El suport al President de la Generalitat en la seva intenció de continuar el 
projecte i de, eventualment, consultar a la població, en el benentés que només és 
acceptable si és en l'émbit d'aquesta comarca, sobre el tema malgrat que entenem 
que ha estat ja suficientment debatut i votat per la població. 

Tercer.- Urgir al Govern de la Generalitat a l'aprovació del Pla Director Urbanístic 
(PDU) necessari perqué el projecte continu"f i contribueixi a diversificar el nostre teixit 
económic i la generació de llocs de treball. 

Quart.- Traslladar aquests acords als ajuntaments de la nostra comarca i al Govern de 
la Generalitat d talunya. 

Miguee!,'m!ief.:\e�c-'Fi.,/;�-f1-· 

Portaveu del g rup municipa 
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