
MOCIÓ PER LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ 

DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE BCN WORLD

El projecte de BCN World, tot i  no trobar-se ubicat dins el  nostre terme municipal 
repercuteix  fortament  al  nostre  territori  en  diferents  àmbits.  Per  una  banda, 
condiciona el model de desenvolupament turístic de la Costa Daurada, que afecta al 
conjunt  de  la  nostra  costa;  l'envergadura  del  projecte  augmenta  la  dependència 
d'energia i aigua que es produeix o traspassa la comarca del Baix Camp; la mà d'obra 
que  ha  de fer  possible  la  construcció i  posada en  funcionament  del  complex  serà 
aportada en una part important per les classes populars de la comarca...

Així  doncs,  com  a  Ajuntament  de  Riudoms,  cal  prendre  una  determinació  i  un 
posicionament concret sobre aquest projecte per les implicacions directes que aquest 
té sobre el nostre territori.

Més enllà del desconeixement concret sobre l'actual estat del projecte, a causa de la 
manca de transparència d'aquest i del creixent desinterès del capital per invertir-hi, 
l'aposta per un projecte basat en el joc representa un replantejament del model de 
desenvolupament turístic que pot portar greus conseqüències. 

A més, cal  considerar una temeritat  administrativa que la Generalitat  de Catalunya 
estigui tramitant actualment llicències de casinos, mentre que el Pla Director encara no 
està aprovat.

Aquest nou model de desenvolupament turístic, associat a pràctiques irregulars com el 
blanqueig de capital i la instauració de societats delictives, tal i com denuncia la policia 
federal dels Estats Units, en el cas de l'empresa Melco.

A més, també comporta el desenvolupament de negocis com l'explotació sexual, va 
diametralment en contra del model de desenvolupament turístic i econòmic que està 
desenvolupant el nostre territori. 

Alhora, aquest planteja un increment desmesurat del consum energètic i hídric que 
augmenta  encara  més  la  dependència  del  nostre  territori  a  energies  de  caràcter 
greument  contaminant  i  perillós  per  la  salut  pública,  així  com  augmenta  la 
dependència  amb  l'aigua  provinent  del  riu  Ebre,  quan  el  propi  Ajuntament  i  la 
Generalitat de Catalunya,  s'han declarat públicament a favor d'una nova cultura de 
l'aigua i en contra de les polítiques transvasistes.

Cal  considerar  també el  risc  elevat,  que amb fons  públic  provinents  de  l'INCASÒL, 
s'hagin d'assumir despeses derivades de si el projecte no s'arriba a materialitzar tal i 
com està  previst.  Qüestió  més  que probable  veient  com està  evolucionant  aquest 
projecte.

Per últim, cal  considerar si  el  model de relacions laborals  que caracteritzen aquest  
tipus de projectes empresarials és el model més adequat per fomentar l'ocupació a la 



nostra comarca i per defensar unes condicions laborals dignes per als treballadors i  
treballadores del nostre territori. 

Per tots aquests motius, el Grup municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de 
Riudoms l’adopció dels següents ACORDS:

1.- Mostrar l'oposició pública de l'Ajuntament de Riudoms al projecte de BCN World 
per les greus conseqüències que representa per la nostra comarca.

2.- Instar la Generalitat de Catalunya a suspendre immediatament la tramitació del Pla 
Director Urbanístic de BCN World, tal i com s'ha compromès públicament la coalició de 
partits que ostenten el govern autonòmic.

3.-  Fer  arribar  aquest  acord  als  ajuntaments  de  Vila-seca  i  Salou,  a  la  Delegació 
Territorial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  al  Camp  de  Tarragona,  als  grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
Riudoms, 25 d'abril de 2016

Pere Campíñez Salas
Portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Riudoms


