
                         

 

  

Eurofund constata que la Paeria no pot aturar els    

expedients del SUR-42 de Torre Salses 

 

-L’informe del Comú de Lleida ignora la legislació catalana en 

matèria d’avaluació ambiental de plans urbanístics 

-L’estudi, al que se li dona més credibilitat que als del funcionaris o 

de la Generalitat, conté errors i omissions greus 

 

Lleida, a 28 de juny de 2021.- Eurofund Parc Lleida, una de les empreses que 

promou el parc comercial i d’oci de Torre Salses, considera que l’informe que el 

Comú de Lleida va presentar a la darrera Junta de Govern Local (JGL) conté 

omissions greus i no aporta arguments vàlids que condueixin a revisar tots els 

expedients relacionats amb el SUR-42.  

Després d’una primera anàlisi, Eurofund considera que és del tot imperti-

nent i irregular la no tramitació de la Modificació del Projecte de Repar-

cel·lació (MPR) per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida 

a qui ja ha requerit que aprovi definitivament aquest expedient en la propera 

Junta de Govern Local tal i com estava previst fa uns dies i com havien avalat 

els tècnics municipals, la secretaria general i el propi regidor d’Urbanisme. 

Com ja es va anunciar la setmana passada, Eurofund també es reserva el dret 

d’emprendre les accions legals que consideri oportunes per salvaguardar els seus 

drets. 

 



Manifestar d’entrada que resulta estrany que a aquest informe, signat per l’ad-

vocada Isabel Barbé Illa, se li doni la prioritat i la credibilitat suficient com per 

aturar una documentació que porta dos anys de tramitació i més quan no forma 

part de l’expedient ni cap tècnic l’ha avaluat. Igualment, la part afectada, la 

Junta de Compensació del SUR-42, tampoc en tenia ni còpia ni coneixement. 

 

En l’aspecte formal xoca molt el fet que estigui signat per la seva autora a les 

10:18 hores del 23/06/2021, és a dir, una hora i mitja abans de l’inici de la 

sessió de la JGL, fixada per a les 12:00 hores. Per tant, l’aprovació del MPR, 

amb tots els avals necessaris, acumula més de 2 anys de tràmitació, 

però els membres de la JGL decideixen no aprobar-lo definitivamente en 

base a un informe que no han estudiat i que se’ls ha facilitat minuts 

abans. 

 

Pel que fa al contingut de l’informe del Comú de Lleida, val a dir que conté 

diversos antecedents erronis. Afirma que el Conveni de Gestió Urbanística signat 

entre l’Ajuntament de Lleida i Eurofund Parc Lleida no es va sotmetre a informa-

ció pública. És fals perquè va superar el període d’informació pública de forma 

simultània amb la Modificació del Pla Parcial del SUR-42. També s’equivoca amb 

les dates d’aprovació inicial de la MPR, entre altres aspectes. 

 

L’informe d’Isabel Barbé Illa omet que la Modificació del Pla Parcial del SUR-42 

afectava uns terrenys que tenen la condició de sòl urbà, la urbanització dels 

quals els va recepcionar la Paeria mitjançant Decret d’Alcaldia de l’1 de juny de 

2009. I, molt important, l’estudi del Comú oblida que durant la tramitació 

de la Modificació del Pla Parcial del SUR-42 es van emetre diversos 

informes que confirmen la plena legalitat del seu contingut des de la 

perspectiva ambiental: 

 

- La Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) de Lleida va 

emetre amb data de 29/03/2016 un informe favorable a la Modificació 

del Plan Parcial del SUR 42, en el que es justifica específicament que la 



mateixa no s’ha de sotmetre a avaluación ambiental estratègica en base 

a la legislació aplicable. 

 

- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (CTULL) també amb data 

de 17/07/2018 fa un informe favorable a la Modificació del Pla Parcial 

del SUR-42 i aquest té caràcter preceptiu i vinculant en qüestions de 

legalitat ambiental. 

 

L’informe d’Isabel Barbé Illa afirma sense cap raonament específic que la Modi-

ficació del Pla Parcial del SUR-42 s’hauria d’haver sotmès a avaluació ambiental 

estratègica en aplicació de l’art. 6 de la Llei estatal 6/2013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental. Però allò determinant és que ignora, de fet ni esmenta, 

la legislació catalana sobre avaluació ambiental de plans urbanístics, 

constituïda per la Disposició Addicional 8ª de la Llei del Parlament de 

Catalunya 16/2015, de 21 de juliol, que disposa que no s’han de sotme-

tre a avaluació ambiental estratègica les modificacions de plans ur-

banístics que es refereixen a sòl urbà, como és el cas del SUR-42. 

 

Per tant, l’única justificació que es pot trobar en la decissió adoptada per la JGL 

del passat 23/06/2021 és la d’aconseguir de manera il·legítima l’objectiu que 

figura al pacte de govern dels tres partits polítics que conformen l’actual govern 

municipal i que busca aturar el projecte de parc comercial i d’oci de Torre Salses. 


