
 

Resposta de Promenade Lleida a les 
declaracions de la Paeria 

Lleida, 10 de febrer de 2022.- A la vista del contingut de la nota de 
premsa publicada per l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida en data 
09/02/2022, PROMENADE LLEIDA vol fer les manifestacions següents: 

1.- PROMENADE LLEIDA ratifica davant dels ciutadans i ciutadanes de Lleida 
el seu indestructible compromís de materialitzar el projecte de parc 
comercial i de lleure: continua tramitant els procediments necessaris per a 
la seva implantació i seguirà exigint al govern de la Paeria que compleixi 
sense dilació les seves obligacions legals. 

Ahir, PROMENADE LLEIDA va presentar un requeriment formal a 
l'Ajuntament de Lleida en relació amb una de les parcel·les en què es 
materialitzarà el projecte (la parcel·la 13bis del Sector Torre Salses), que és 
copropietat de PROMENADE LLEIDA (86,2% ) i del Consistori (13,8%), a 
través del qual PROMENADE LLEIDA fa efectius el dret que li reconeix el 
Codi Civil de Catalunya de cessar la situació de copropietat i adjudicar-se el 
100% de la parcel·la. Per això, encara que el valor de la quota de 
l'Ajuntament a la parcel·la (fixat per una taxadora independent homologada 
pel Banc d'Espanya) és de 560.612,23 €, PROMENADE LLEIDA ofereix a la 
Paeria pagar per ella 1.200.000 € (més del doble del seu valor), en 
compliment del conveni urbanístic subscrit amb la Paeria. Esperem que 
l'Ajuntament acati la llei, faciliti la divisió i, alhora, obtingui recursos per 
executar la prolongació de l'Avinguda Víctor Torres. 

PROMENADE LLEIDA requerirà novament a l'Ajuntament de Lleida perquè 
sense més demora compleixi la seva obligació legal d'executar la 
prolongació i el desdoblament de l'Avinguda Víctor Torres. Es tracta d'un vial 
que és un sistema general previst al Pla General i que servirà per connectar 
el centre de la ciutat tant amb el sector Torre Salses com amb els barris de 
Bordeta, Magraners o Cappont. 



En la mateixa línia, PROMENADE LLEIDA presentarà un recurs de reposició 
contra la decisió municipal de caducar els convenis de cessió voluntària de 
terrenys afectats per la prolongació i el desdoblament de l'Avinguda Víctor 
Torres. Es tracta d'una decisió il·legal que té com a únic objecte 
obstaculitzar la materialització del projecte del parc comercial i d'oci (encara 
a costa de perjudicar els barris de Bordeta, Magraners o Cappont). 

PROMENADE LLEIDA també formularà al·legacions al pressupost de 
l'Ajuntament de Lleida per al 2022, exigint que s'hi contemplin les partides 
necessàries per donar compliment a les obligacions assumides al Conveni 
urbanístic signat i vigent. 

2.- Les declaracions dels responsables municipals en relació amb el parc 
comercial i d’oci són, senzillament, incertes. 

En primer lloc, PROMENADE LLEIDA ha de manifestar la seva sorpresa més 
absoluta davant el fet que l'Ajuntament de Lleida declari haver tingut accés 
a un expedient com el de llicència comercial, en què legalment no té cap 
intervenció (intervindrà sens dubte amb ocasió de la llicència urbanística) i 
on, a més, hi ha informacions confidencials i dades de caràcter personal. 
PROMENADE LLEIDA es reserva el dret a requerir els aclariments necessaris 
sobre una situació tan irregular i, si s’escau, a reclamar les responsabilitats 
oportunes. 

En tot cas, PROMENADE LLEIDA ha de respondre a les afirmacions 
realitzades pels responsables municipals sobre el projecte, en el sentit que 
no es tracta d'un parc de mitjanes i grans superfícies, sinó d'un centre 
comercial format per petits locals. Aquestes afirmacions no s'ajusten a la 
realitat. Certament, el projecte comptarà amb locals comercials de petita 
superfície per donar cabuda a establiments d'hostaleria i restauració, així 
com de lleure i altres activitats. La realitat és que almenys el 75% de la 
superfície estarà integrada per locals mitjans i grans, de més de 800 m2, 
per la qual cosa no hi ha dubte que es tracta d'un parc comercial i d’oci. 

Així mateix, PROMENADE LLEIDA lamenta profundament que es qualifiqui 
d'engany un projecte que sempre ha estat validat per totes les institucions, 
inclosa la Paeria, pel seu rigor tècnic, ajustat a llei i a totes les normes 
vigents, així com adaptant la iniciativa als requeriments o demandes de 
l’administració. 

3.- PROMENADE LLEIDA lamenta enormement que, en lloc d'actuar d'acord 
amb la llei, l'Ajuntament de Lleida continuï amb la actitud il·legítima 



d'obstaculitzar el projecte incomplint obligacions legals i convencionals i 
dilatant procediments. 

Si segueix la Paeria amb la seva actitud actual, PROMENADE LLEIDA no 
tindrà cap altre remei que, en legítima defensa dels seus drets, exercir les 
accions oportunes per aconseguir (I) que l'Ajuntament compleixi les seves 
obligacions legals (en particular, la d'executar els vials Víctor Torres i 
Francesc Bordalba i Montardit) i (II) que l'Ajuntament de Lleida i els seus 
responsables indemnitzin a PROMENADE LLEIDA els perjudicis que la seva 
actuació els està ocasionant. 

En qualsevol cas, PROMENADE LLEIDA lamenta també que el govern 
municipal no assistís a la presentació del projecte per conèixer-ne el detall, 
però els promotors segueixen apostant pel diàleg i l'enteniment com la 
millor manera d'aconseguir el progrés i benestar que Lleida i els seus 
ciutadans mereixen, i en aquesta línia manté ferma la seva oferta de millora 
del conveni urbanístic vigent amb l'Ajuntament de Lleida.


