
                         

  

Els propietaris de Torre Salses estudien reclamar  

pèrdues i responsabilitats per la demora de la Paeria 

en la tramitació del SUR-42 

-La junta de compensació del sector reunida avui a Lleida exigeix 

que s’aprovi la reparcel·lació i que no hi hagi més obstacles 

Lleida, a 13 de juliol de 2021.- Els propietaris dels terrenys del SUR-42 a Torre 

Salses encarregaran un estudi sobre els danys econòmics que s'estan generant 

per la injustificable demora de l'Ajuntament de Lleida en la tramitació dels ex-

pedients d'aquest sector situat entre els barris de la Bordeta i Magraners. 

Així ho han acordat en la sessió extraordinària de la Junta de Compensació del 

SUR-42 celebrada avui a Lleida i amb la presència de 9 dels 10 propietaris que 

conformen aquest organisme de gestió de sector. Els tinents d'alcalde Antoni 

Postius i Sergi Talamonte, en representació de la Paeria i de l'Empresa Munici-

pal d'Urbanisme, respectivament, també han assistit a la convocatòria com a 

amos del sòl municipal situat al sector. 

Igualment, es valorarà la possibilitat de reclamar a títol personal per la irres-

ponsabilitat manifesta d'alguns actors de l'Ajuntament de Lleida en aquest pro-

cés, que ha demorat fins a dos anys l'aprovació definitiva d'expedients secun-

daris. 



La gran majoria dels assistents han intervingut durant la Junta per manifestar 

el seu malestar i les seves queixes per aquesta intolerable situació i s'ha exigit 

la immediata aprovació definitiva de la Modificació del Projecte de Reparcel·la-

ció, inclosa a l'ordre del dia de la Junta de Govern Local prevista per demà, una 

vegada que s'ha corroborat i avalat per part de funcionaris i tècnics que tots els 

informes són favorables i ajustats a la llei. 

De la mateixa manera, la Junta de Compensació del SUR-42 espera que els se-

güents expedients que s'hagin de tramitar segueixin el seu curs sense més di-

lacions. No obstant això, els propietaris també han anunciat que es prendran 

totes les mesures necessàries perquè no s'obstaculitzi més la tramitació. 

Es convocarà una propera junta al setembre per analitzar l'evolució d'aquests 

acords.


