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24/11/2022 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PLANTEJAMENT URBANÍSTIC 

AL CAMP DE TARRAGONA (tram. 302-00211/13) * 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. No aprovar definitivament la MPDU DE REORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL CRT DE 

VILA-SECA I SALOU, i anul·lar-lo de manera immediata. 

 

Rebutjat:  17 vots a favor (CUP i ECP) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, Cs, PP i no adscrit)  

 

2. Eliminar, tal com considera el CTESC, l’excepció recollida a la Llei 6/2014, del 

10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 

recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç 

i joc, d’ampliar fins a un màxim de sis el nombre total de casinos de joc 

autoritzats a tot el territori de Catalunya, els quals es podrien construir en el 

CRT de Vila-Seca i Salou. 

 

Rebutjat:  17 vots a favor (CUP i ECP) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, Cs, PPC i no adscrit) 

 

3. Derogar l’article 17 de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 

2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de 

normes en matèria de tributació, comerç i joc, relatiu a la Modificació de la Llei 

25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació 

a l’euro que permet una rebaixa fiscal del 55% al 10% per als casinos de joc. 

 

Rebutjat:  17 vots a favor (CUP i ECP), 109 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, PPC i no adscrit) i 6 abstencions (Cs) 
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4. Impulsar un debat amb els agents socials i la població de les comarques del 

Camp de Tarragona en relació al futur del seu model de desenvolupament 

econòmic 

Rebutjat:  23 vots a favor (CUP, ECP i Cs), 76 en contra (PSC-Units, JxCat, 

Vox, PPC i no adscrit) i 33 abstencions (ERC) 

 

5. No fer efectiva la compra per valor de 120 milions d’euros dels terrenys on s'ha 

d'ubicar el recinte de casinos de Hard Rock a través l’Institut Català del Sòl o 

qualsevol altre ens del sector públic català. 

 

Rebutjat:  17 vots a favor (CUP i ECP) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, Cs, PP i no adscrit)  

 

6. Deixar d’emprar el planejament urbanístic per a donar compliment als 

interessos de les elits empresarials i financeres. 

 

Rebutjat:  17 vots a favor (CUP i ECP) i 108 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, PPC i no adscrit) i 6 abstencions (Cs) 

 

7. Revisar, i incorporar dins el projecte de la nova Llei de Territori, els 

procediments de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que 

responguin al bé comú i garanteixin el respecte a l’autonomia municipal i als 

Plans Territorials Parcials, i incorporin un aprofundiment en els processos de 

participació i consens ciutadà i municipal, així com l’avaluació ambiental 

estratègica amb informe proposta obligatori i vinculant. En el cas de Plans 

Directors Urbanístics impulsats pel Govern, portar-los a debat i consens 

parlamentari previ a l’aprovació definitiva. 

 

Rebutjat:  17 vots a favor (CUP i ECP) i 115 en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat, Vox, Cs, PP i no adscrit)  

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, en 

aplicació de l’acord de Mesa del 5 de juliol.  
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