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L'Incasòl licita el primer contracte
del «BCN World» per 229.295 euros
La Plataforma Aturem BCN World considera que el Govern ho està fent "al revés"
perquè encara no s'ha resolt el concurs de llicències de casinos

Els terrenys on es construirà el macrocomplex | ACN

La Plataforma Aturem BCN World no deixa de sorprendre's amb les informacions sobre el
macrocomplex que s'instal·larà, si es compleixen els pronòstics, a Salou i Vila-seca. L'última
novetat és que l'Incasòl ha licitat els estudis per construir els accessos al Complex Recreatiu
Turístic de Vila-seca i Salou (CRT) per un valor de 229.295 euros (IVA inclòs).
Per Joan Pons, membre de la plataforma, és una notícia que els sorprèn i que entenen perquè
"estan licitant les obres dels vials quan encara no s'ha resolt el concurs de llicències casinos dels
operadors, això està fet al revés. Primer s'hauria de conèixer qui té la llicència i presentar el seu
projecte i després licitar aquestes obres". El ferm opositor al projecte alerta que si
"hipotèticament" finalment no es desenvolupés al 100% el CRT, hi hauria el perill d'aquesta
licitació que quedaria per aquí al mig.
Negociació entre la CUP i JxS
Aquesta notícia arriba en un moment calent en les negociacions entre la CUP i Junts x Pel Sí per
aprovar els pressupostos. Els antisistema no han vist mai amb bons ulls aquest projecte i en el
seu moment ja van recriminar al govern d'utilitzar "la vella política"
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20131/aprovacio/crt/pot/condicionar/suport/cup/press
upostos?rlc=a2) per aprovar el Pla Director Urbanístic (PDU) del CRT, concretament el passat 29
de desembre. Josep Rull, que va presentar els detalls de l'aprovació del nou projecte a Tarragona
aquell mateix dia
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20139/aprovat/definitivament/nou/bcn/world/dos/anys
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/mig/despr/primer/projecte) , va voler deixar clar als cupaires que "pressupostos i BCN World són
debats diferents"
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20142/rull/diu/cup/pressupostos/bcn/world/son/debat
s/diferents) . El conseller de Territori també va afirmar que entre juliol i agost d'enguany, "ja es
veuran màquines treballar".
El contracte
Segons la pàgina web de contractació pública de la Generalitat,
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=20643163&reqCo
de=viewCn&idCap=203642&) el contracte té un pressupost de licitació per valor de 229.295
euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de sis mesos. El termini per presentar les ofertes venç el 26
de gener i l'obertura de pliques es realitzarà el 3 de febrer.
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