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COMUNICAT 
 
Davant l’anunci de suspensió de la tramitació del projecte immobiliari de Mas d’en Sorder, 
efectuat en el dia d’avui, l’empresa promotora de l’avantdit projecte vol fer públic el següent:  
 
Primer. Que aquest projecte ja va ser aprovat a la comissió informativa amb els vots de tots els 
partits polítics, inclosos aquells que formen l’actual equip de govern, amb l’abstenció de Junts 
per Tarragona i el vot en contra de la CUP.  
 
Segon. Que el projecte ha rebut tots els informes favorables, tant dels serveis tècnics i jurídics 
de la Generalitat, com del propi Ajuntament de Tarragona i que, tal i com va reconèixer en roda 
de premsa el portaveu del govern municipal, el nostre projecte és escrupolós en el compliment 
de la normativa vigent; sent un projecte que, a més de ser respectuós amb el medi ambient, 
promou la recuperació del patrimoni arquitectònic i potencia un complex esportiu que atrau 
turisme esportiu. Es tracta, per tant, del projecte al qual qualsevol ciutat donaria suport com a 
generador d’activitat per al municipi.  
 
Tercer. Que cal insistir que el projecte d’habitatges està fora de l’Anella Verda i, a més, és contigu 
i limítrof amb altres edificacions d’urbanitzacions ja existents, situant-se a tocar de una zona 
urbana consolidada.  
 

S’adjunta infografia, a la qual es pot observar la zona a on es construeix, delimitada per 
una línia discontínua de color vermell. 

 
Quart. Que ens produeix inquietud la decisió de suspensió de la tramitació del Pla Parcial, 
anunciada per l’equip de govern municipal, per la càrrega d’inseguretat jurídica que comporta per 
a empreses i ciutadans. Més encara quan ha superat abastament els controls tècnics i jurídics 
de la Generalitat i de l’Ajuntament, així com ha rebut l’aprovació prèvia de la majoria dels partits 
polítics de l’Ajuntament. En una societat de dret i democràtica, els drets de les empreses i dels 
ciutadans estan regulats per les lleis, així com la tramitació dels projectes empresarials i, quan 
una institució no respecta els terminis d’aprovació dels projectes, genera en la societat el perill 
que empreses i ciutadans tinguin la por que els seus drets puguin ser conculcats en qualsevol 
moment i que aquests drets estiguin supeditats als interessos de grups de pressió i que, per tant, 
la institució pugui incórrer en arbitrarietat.  
 
Cinquè. Que l’empresa promotora confia que l’equip de govern reconsiderarà aquesta decisió 
sobtada de suspendre la tramitació i aprovació del projecte immobiliari de Mas d’en Sorder, que 
s’ajusti a dret i que, dintre del termini legal que té per fer-ho, sotmeti al Ple l’aprovació del projecte, 
ja realitzada en comissió.  
 
 
 
Tarragona, a 18 de febrer de 2020. 


