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M T MOK m 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d'acord amb el que estableix l'article 
109.¿7 del Reglament del Parlament, presenten ta proposició de llei següent de 
derogació 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 acompanyada de la documentació 
següent: 

- La memòria justificativa que expressa els antecedents necessaris per a 
poder'-se pronunciar 

L'exposició de motius 

- El text articulat 

El model turístic de Catalunya ha de ser idoni i coherent amb el model 
territorial perquè sigui productiu ha de ser sostenible, tant des del punt de 
vista econòmic com social i ecològic, ha d'apostar pels productes del territori, i 
no per les infraestructures i l'especulació urbanística, ha de combinar 
destinació amb turisme familiar, en definitiva vetllar per al bé comú de tots els 
ciutadans. 

Tenim l'oportunitat de començar des de zero i repensar el model turístic que 
volem pel Camp de Tarragona derogant la Llei feta a mida per a l'inversor, amb 
una tramitació ràpida per la via d'urgència, reforma del pla urbanístic i dels 
beneficis fiscals pels casinos. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

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 ha estat una llei polèmica, tant pels continguts com 
per la forma en què es va realitzar la seva tramitació, una llei "ad hoc", per la 
via d'urgència què introduïa qüestions de fiscalitat, modificacions de la 
normativa sectorial de joc i un nou ús d'uns terrenys que al seu dia es van 
expropiar per al complex del Parc temàtic Port Aventura. 

Una llei feta al dictat d'uns interessos particulars i amb una finalitat concreta: 
fer negocis per col·locar i valoritzar al voltant de gairebé cinc-centes hectàrees 
propietat de CaixaBank. Una llei feta a! dictat d'un suposat inversor amb un 
suposat Pla de negoci, opaca, poc rigorosa i d'esquena a la ciutadania, 
vulnerant el principi d'igualtat i doblegant la política als Interessos econòmics 
d'uns pocs. Una llei que no quantifica els perjudicis o els beneficis que pot 
generar ei nou model turístic implícit en la Llei en les marques Costa Daurada 
i Barcelona: grans ressorts, macro casinos, botigues de luxe, etc. 

Una llei feta a l'empara d'una crisi econòmica i d'unes polítiques d'austeritat 
que han provocat l'atur i el patiment de moltes persones al Camp de Tarragona 
i que ara aprofiten com excusa els mateixos que les han aplicat amb 
entusiasme. Una Llei controvertida, també, per l'opacitat i la manca de 
transparència, per l'ocultació de la informació real a la ciutadania d'aquells que 
deien ser el Govern més transparent. Aquesta llei va significar un cop a la 
cultura deí planejament urbanístic, que ha de ser una acció pública dins d'un 
debat democràtic i participatiu, i ha d'estar d'acord amb els interessos 
col·lectius i no amb els interessos d'uns quants. 

Davant de la retirada del principal inversor i promotor del projecte anomenat 
Ben World origen de la llei, i davant de la modificació del planejament 
urbanístic que s'està realitzant mitjançant la redacció del Pia Director 
Urbanístic PDU dels terrenys que formen part del Centre Recreatiu i Turístic, 
CRT, de Vilaseca i Salou és el moment per començar de nou, repensar el 
projecte i a partir d'un debat rigorós i participatiu amb els agents econòmics, 
socials, ciutadans trobar la millor sortida què afavoreixi el desenvolupament 
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socioeconomic, sigui respectuosa amb el medi ambient i enllaci amb un model 
turístic sostenible. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 

Article Únic: 

Queda derogada 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. 

Disposicions finals 

Primera 

Afectacions pressupostaries 

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de 
l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a l'exercici 
pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Segona 

Entrada en vigor 

Aquesta Llei entra en vigor al mateix dia de la seva publicació al Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 201 5 , 

següent: 

PROPOSICIÓ DE LLEI 

joan Coscubiela Conesa 
Portaveu del GP CSP 

HWènsia Grau Juan 
Diputada del GP CSP 
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