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Calvet reitera que el Hard Rock «no
posa en risc diner públic»
El conseller veu el macrocomplex com una oportunitat per ?reactivar-nos
econòmicament com a societat?

Un dels complexos de Hard Rock | Hard Rock

[youtube1x1]https://www.youtube.com/watch?v=AAAYA-cYJPA[/youtube1x1]
El Govern va aprovar a finals d'abril perllongar cinc mesos més el termini per a l'operació de
compravenda dels terrenys del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, on està previst la
contrucció del complex de Hard Rock. Segons el Govern, l'empresa nord-americana va sol·licitar
ajornar la transacció, inicialment prevista per abans del 5 de maig, a una data no més tard del 5
d'octubre, "atès l'impacte econòmic que la pandèmia internacional derivada de la Covid-19 està
ocasionant a la companyia i a les seves filials a tot el món".
L'acord de compravenda, però, es manté en els mateixos termes: l'Incasòl comprarà els terrenys a
La Caixa i, tot seguit, Hard Rock els adquirirà a l'empresa pública per un import de 120 milions.
Això, segons ha assegurat el conseller de Territori, Damià Calvet, en una entrevista al NacióDigital,
no posarà en risc diners públics.
?Ho hem repetit jo mateix i el vicepresident Pere Aragonès. És una gran operació de posada al dia
de la nostra oferta turística, també en clau de sostenibilitat. Hi ha temes energètics i d'ús d'aigua
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/36886/calvet-reitera-hard-rock-no-posa-risc-diner-public
Pagina 1 de 2

que es tenen molt en compte en el cor d'aquest projecte. Hem dit i repetit que no hi ha ni un euro
públic. Sí que és veritat que hi ha una compravenda entre La Caixa, propietària dels terrenys, via
Incasòl a Hard Rock. Aquest és un tràmit que es farà quan toqui, ara estem en pròrroga?, ha dit.
El conseller veu el Hard Rock com una oportunitat perquè Catalunya ?diposi de més capacitat
per reactivar-se econòmicament com a societat i amb una certa agilitat? i defensa la viabilitat del
projecte tot i la crisi del coronavirus. ?És evident que hi haurà un decalatge en la posada en
funcionament d'aquest tipus de turisme. Arribarem amb totes les condicions que tindrem de nova
normalitat -en mobilitat i ens espais públics i interiors-, però continuarà havent-hi d'aquest tipus?,
considera Calvet.
L'oposició de les entitats
Tot i això, Aturem Bcn World i Gepec han demanat al Govern que revoqui la llicència de casino
atorgada a Hard Rock per fer un complex d'oci al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i
Salou. Segons les entitats, la multinacional nord-americana "no ha acreditat la disponibilitat del sòl
durant tot el procés fins la concessió de l'autorització d'obertura del casino".
A més, consideren que les pròrrogues donades a Hard Rock perquè presenti diferent
documentació i executi la compra dels terrenys "no han estat publicades a cap butlletí oficial i no
s'ajusten a llei". Les organitzacions apunten que si el Govern no revoca la llicència denunciaran
un presumpte delicte de prevaricació.
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