
 

  

 

 

 

Els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - 
Avancem, Crida per Lleida - CUP i Comú de Lleida, d’acord amb el que disposa el Règim 
de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presenta al ple del mes de març 
de 2016 la següent 
 
 

MOCIÓ 
 

PER A LA REALITZACIÓ D’UN NOU ESTUDI SOBRE EL COMERÇ A LA CIUTAT DE LLEIDA 
 
 
El govern de la Paeria va encarregar, a través d’una licitació recorreguda pels grups 
municipals que presenten la present proposta, quatre estudis de diagnosi sobre la 
situació comercial de la ciutat de Lleida des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu de 
la demanda i l’oferta comercial dins del marc dels estudis previs i complementaris per a 
la redacció del pla d’ordenació urbanística municipal a Lleida. 

Les diverses entitats que aglutinen la representació empresarial i sindical del comerç 
consideren que aquests estudis són insuficients per tal de disposar d’una base per definir 
el model comercial i reclamen insistentment un estudi de més abast, sobre l’impacte 
social dels diferents projectes comercials que hom pretén desenvolupar a la ciutat, a 
partir del qual elaborar l’indispensable informe que detalli com afectarien al comerç 
actual els projectes comercials de Torre Salses, Carrefour, Vallrufea i, fins i tot, les 
futures implantacions a Copa d’Or. 

Caldria estudiar altres aspectes, com ara quantes botigues i llocs de treball del sector 
comercial es destruirien amb la implantació d’aquestes noves superfícies, les 
característiques i la qualitat dels llocs de treball que es crearien, com repercutiria en 
algunes zones de la ciutat i àdhuc en poblacions de l’entorn de la capital la implantació 
de noves superfícies o quins canvis previsibles s’operarien en el comerç local. 

A la vista de tot allò exposat anteriorment, considerem que el fet de plantejar els estudis 
únicament des del punt de vista de l’oferta i la demanda comercial de la ciutat aportarà 
una visió parcial i esviaixada de la situació del comerç de la nostra ciutat. Manquen altres 
punt molt important que reclamem es tinguin en compte en el desenvolupament i 
planificació de la nova contractació de la redacció de l’informe que ha de definir el pla 
estratègic del comerç de la ciutat de Lleida. 

Els grups sotasignats d’aquesta proposta de resolució considerem que aquests estudis, per 
tal de disposar d’una bona base per definir el model comercial, han d’anar acompanyades d’un 
informe d’impacte social dels diferents projectes comercials que estan en desenvolupament a 
la ciutat. 

D’altra banda, i malgrat tot, mantenim la idea que la licitació feta per l’equip de govern 
per a la contractació de la redacció de l’estudi del comerç a la ciutat de Lleida no va ser 
feta correctament i que calia un procediment  obert a la participació, amb publicitat, 
lliure concurrència, transparència i igualtat d’oportunitats. 



 

  

 

 

 

Per tot això, els Grups Municipals de CiU, ERC-Avancem i la Crida-CUP proposem, per al 
seu debat i votació els següents 

ACORDS 

1. Que es dugui a terme un estudi d’impacte social que significaria la implantació de 
les diverses àrees comercials que s’han anunciat a la ciutat, fet de manera paral·lela 
als estudis en curs i que es presentarà, en un termini màxim de dos mesos, 
conjuntament a aquells estudis. 

2. Que es garanteixi la contractació de la redacció d’aquest estudi amb un procediment 
obert a la participació de tothom, amb publicitat, lliure concurrència, transparència 
i igualtat d’oportunitats. 

3. Que l’esmentat estudi inclogui, com a mínim, els següents aspectes: 

a. Una anàlisi de l’impacte dels diferents projectes que s’han proposat per 
millorar el comerç de la ciutat de Lleida, i els resultats de la seva implementació. 

b. Un anàlisi de la distribució de l’oferta comercial des del punt de vista de la 
seva localització. Definint les diferents zones i barris on es troba localitzat, 
tenint en compte les tipologies de comerç, de propietat, de la població activa i 
el seu recanvi generacional. 

c. Un estudi per definir, treballant conjuntament amb les entitats i associacions  
representatives del comerç de Lleida, i en base a les tipologies de comerç per 
cada zona/barri, les estratègies de dinamització i promoció del comerç local 
de la ciutat, com també les mesures per garantir la pervivència del comerç de 
la ciutat amb les noves formes econòmiques i els canvis dels hàbits dels 
consumidors amb la implantació de la compra per internet, entre d’altres. 

d. Us estudi sobre l’impacte social, definint les dificultats que pot provocar la nova  
organització comercial en la cohesió social de la ciutat, pel tancament de 
comerç local i de proximitat o la seva reubicació en altres zones de la ciutat. 
Caldria també que descrivís els nous llocs de treball que es podrien generar amb 
la nova tipologia de comerç, així com les seues formes de contractació. 

e. Un estudi sobre l’impacte econòmic en el comerç local de la ciutat, tant en els 
dos grans eixos comercials com en el comerç de proximitat als barris, de les 
noves formes comercials. 

f. Un estudi que defineixi, aprofitant la redacció del nou Pla General de la ciutat, 
un nou pla de mobilitat, que reconegui les noves zones comercials, i defineixi  
la interconnexió entre elles, per així promoure el flux dels possibles clients 
entre les zones i barris de la ciutat. Aquest estudi haurà d’analitzar les qüestions 
de mobilitat inherents a cada un dels projectes que es puguin arribar a plantejar 
(Torre Salses, Carrefour i VallRufea i Copa d’Or). També caldria definir i 
planificar de forma correcta els accessos a les noves zones comercials, així com 
els accessos a la ciutat de Lleida. 



 

  

 

 

 

g. Un estudi de l’impacte ambiental de les àrees comercials plantejades i dels 
desplaçaments que provocaran. Proposem analitzar quin impacte tindria per 
cada un dels projectes previstos: Carrefour, Torre Salses i VallRufea. Al temps 
que s’analitzi l’impacte per separat o be agrupant-los. És a dir, que passaria si 
es fan un, dos o  tres projectes. 

 

 

 

 

Antoni Postius Terrado  Carles Vega Castellví 

G.M. CiU    G.M. ERC-Avancem 

 

 

 

 

Francesc Gabarrell Guiu  Sergi Talamonte Sánchez 

G.M. La Crida-CUP   G.M. Comú de Lleida 

 

 

 

Lleida, 24 de març de 2016 
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