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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
D’ICV-EUiA I LA CUP DE REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ DEL 
MACROCOMPLEX “EUROVEGAS” 
 
Atès que, el passat mes de novembre, els conseller d'Economia i Coneixement, Andreu 
Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las Vegas (Estats 
Units) per tractar amb el Sr. Adelson, propietari del grup inversor “Las Vegas Sands 
Corporation” la possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que tindria 12 
“ressorts” amb 36.000 habitacions, sis casinos, 50.000 places de restauració, teatres, 
camps de golf i zones per a convencions. 
 
Atès que, segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sands Corporation”, de forma unilateral, un 
total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat, 
per a instal·lar aquest complex d’oci vinculat a la indústria del joc conegut 
col·loquialment com “Eurovegas”. 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats 
més diverses, fet que es reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de qualitat. 
No al model que representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, CCOO i CGT, i en 
resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, i altres entitats socials i sindicals, que han alertat de l’impacte social i 
territorial negatius que representa. 
 
Atès que l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació 
Catalana de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori (SCOT) han presentat un manifest conjunt on alerten de l’impacte social i 
territorial negatius que representa el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment. 
Atès que en aquest manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), les associacions d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i el 
planejament territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent 
en el tractament de les singularitats en l'ordenació del territori en futurs projectes. 
 
Atès que, amb les dades que s’han facilitat, el projecte d’Eurovegas produiria una 
afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del Delta del Llobregat, una 
de les reserves d’aigua més estratègiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i una 
alteració dels aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció agrícola 
d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i suposaria l’eliminació quasi total de la 
zona sud del Parc Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos. 
 
Atès que, davant de la crisi energètica, resulta primordial disposar d’agricultura i 
ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un 
enclavament estratègic per a la seguretat alimentària. 
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Atès que la implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent per 
introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la normativa 
laboral, d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la 
salut, dels jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, urbanisme, espais 
naturals i equipaments comercials. 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i 
ocupació en la formació qualificada dels treballadors i treballadores i el valor afegit, 
dinamitzant el teixit empresarial mitjançant la recerca, la investigació i 
desenvolupament en nova tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat de Catalunya trenca el 
consens entre les diverses administracions (Generalitat, Diputació, Corporació i 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal i el 
conjunt dels Ajuntaments), establert en els últims 30 anys per l’equilibri territorial, i en 
que en el Baix Llobregat es tradueix en una relació harmònica entre les zones 
residencials, industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un miler d’expropiacions, ja que es tracta de 
terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt repartits 
entre múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a 
comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els 
Ajuntaments qui expropiïn i posin a la seva disposició un sòl reclassificat a urbanitzable 
que tindria un valor de milers de milions d’euros. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals d’ICV-EUIA i la CUP proposen al ple 
municipal l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- QÜESTIONAR al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca 
d’informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, 
en cas de ser construït, empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, socials 
i de vida de la comarca del Baix Llobregat, i per extensió, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
SEGON.- REBUTJAR la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol 
altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es desenvolupi el macrocomplex 
d’hotels, casinos i espectacles anomenat “Eurovegas” per ser un projecte fonamentat 
en “privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital estranger per a dur a terme 
activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors i emprenedores i empreses i comerços 
del nostre país i estan mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs Català 
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i de l’Estat Espanyol per a dur a terme activitats productives, tant agrícoles com 
industrials. 
 
TERCER.-  INSTAR el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta que 
afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya. 
 
QUART.- INSTAR la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus municipis 
a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic que superi l’actual crisi es basi 
en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació de qualitat en els 
diversos sectors productius. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al 
Director de l’INCASOL, al President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als i les 
membres del Parc Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat  i als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat. 
 
No obstant això, el Ple decidirà. 
 
 
Mataró, 27 d’agost de 2012 
 
 
 
 
 
Esteve Martínez Ruiz     Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu       Regidor-portaveu 
Grup Municipal ICV-EUiA     Grup Municipal CUP 


