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Exposició	  de	  motius 

El	  comerç	  local	  del	  sud	  de	  la	  comarca	  del	  Baix	  Llobregat	  ha	  hagut	  de	  sobreviure	  a	  l’amenaça	  

constant	  de	  creacions	  de	  centres	  comercials	  arreu	  de	  la	  C-‐32,	  i	  ara,	  en	  un	  context	  de	  crisi	  que	  

ha	  ferit	  greument	  els	  nostres	  models	  de	  ciutat,	  també	  haurien	  de	  fer	  front	  a	  un	  nou	  impacte,	  

un	  greu	  impacte,	  l’Outlet	  Style	  de	  Viladecans. 

Aquest	  projecte	  esdevé	  una	  esperança	  per	  a	  moltes	  famílies	  per	  la	  promesa	  de	  llocs	  de	  treball.	  

Ara	  bé,	  la	  creació	  d'aquests	  llocs	  de	  treball	  pot	  comportar	  l'eliminació	  de	  molts	  d'altres	  en	  el	  

comerç	  de	  proximitat	  i	  la	  desertització	  de	  les	  ciutats	  de	  l'entorn.	  El	  comerç	  de	  proximitat	  és	  un	  

element	  bàsic	  per	  al	  model	  de	  pobles	  i	  ciutats	  catalanes,	  una	  garantia	  per	  a	  la	  cohesió	  social	  i	  

una	  necessitat	  per	  a	  la	  vitalitat	  dels	  municipis. 

Cal	  blindar	  el	  model	  de	  ciutat,	  cal	  protegir	  el	  comerç	  de	  proximitat	  i	  cal	  apostar	  per	  un	  model	  

econòmic	  comarcal	  que	  tingui	  la	  indústria	  en	  l'eix	  central.	  No	  podem	  continuar	  convertint	  la	  

comarca	  en	  un	  centre	  logístic	  sense	  creació	  de	  valor	  afegit.	  S'ha	  de	  treballar	  per	  sortir	  de	  la	  

crisi	  amb	  seny,	  pensant	  en	  el	  mitjà	  i	  llarg	  termini,	  aprenent	  dels	  errors	  del	  passat	  i	  protegint	  el	  

patrimoni	  econòmic	  que	  tenim	  i	  els	  espais	  necessaris	  per	  al	  desenvolupament	  productiu	  i	  

industrial,	  com	  són	  el	  parc	  agrari,	  la	  indústria	  i	  el	  teixit	  comercial	  urbà	  que	  ha	  caracteritzat	  

històricament	  la	  comarca	  i	  que	  genera	  riquesa	  i	  llocs	  de	  treball	  al	  nostre	  territori. 

 

Proposta	  de	  resolució 

 

Per	  tot	  això,	  des	  d'Esquerra	  Republicana	  del	  Baix	  Llobregat	  i	  l’Hospitalet: 

1. Demanem	  al	  Govern	  de	  la	  Generalitat	  i	  l'Ajuntament	  de	  Viladecans	  que	  reconsiderin	  la	  

implantació	  de	  l’Outlet	  Style	  de	  Viladecans,	  que	  tirin	  endavant	  mesures	  reals	  i	  

efectives	  en	  favor	  del	  comerç	  urbà	  de	  proximitat	  i	  qualitat	  i	  que	  es	  prioritzi	  la	  venda	  de	  
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terrenys	  de	  l'Incasòl	  per	  a	  projectes	  industrials	  i	  de	  recerca	  i	  investigació,	  per	  tal	  de	  

construir	  un	  país	  amb	  sòlids	  fonaments	  econòmics	  i	  valor	  afegit. 

2. Ens	  comprometem	  a	  treballar	  per	  tal	  que	  l’Outlet	  Style	  de	  Viladecans,	  en	  cas	  que	  les	  

institucions	  implicades	  no	  facin	  marxa	  enrere,	  comporti	  externalitats	  positives	  per	  al	  

comerç	  de	  proximitat,	  a	  través	  de	  plans	  de	  suport	  al	  comerç	  i	  al	  turisme. 

3. Continuarem	  treballant	  des	  de	  les	  nostres	  responsabilitats	  polítiques	  perquè	  el	  comerç	  

de	  proximitat	  i	  la	  seva	  dinamització	  siguin	  una	  prioritat	  de	  les	  ciutats	  i	  de	  les	  

institucions	  locals,	  comarcals	  i	  nacionals	  i	  perquè	  es	  reconsideri	  l'impacte	  que	  poden	  

tenir	  en	  la	  destrucció	  de	  llocs	  de	  treball	  del	  comerç	  urbà	  les	  noves	  àrees	  comercials	  

perifèriques	  que	  es	  volen	  implantar	  a	  la	  comarca.	   
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