
                         

  

Eurofund lamenta la indefensió que provoca la Paeria 

malgrat complir amb tots els requisits legals 

-L’empresa promotora de Torre Salses estudia emprendre accions   

legals davant la negativa municipal a tramitar els seus expedients 

-L’Ajuntament diu ara que vol consultar als seus tècnics i a la Gene-

ralitat, que ja van fer els informes i tots van ser favorables 

Lleida, a 23 de juny de 2021.- Eurofund Parc Lleida, l'empresa promotora del 

parc comercial i d'oci de Torre Salses, lamenta profundament la negativa de 

l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida a tramitar els expedients del sector 

SUR-42, que porten analitzant durant més de dos anys. Cap altre expedient 

urbanístic ha estat tant de temps en tramitació en la història recent de Lleida, 

excedint tots els terminis legals previstos. 

Davant d'aquesta situació, Eurofund manifesta la seva total indefensió tot i que 

sempre ha complert escrupolosament lleis i normatives i totes les indicacions i 

requisits que els tècnics municipals i de la Generalitat han anat exigint en els 

expedients. 

Per aquest motiu, i també davant les dures afirmacions de regidors del govern 

municipal, l'empresa promotora del parc comercial i d'oci de Torre Salses estu-

dia emprendre accions legals davant aquesta negativa a tramitar expedients 



que ja han passat tots els filtres tècnics i jurídics i per la clara voluntat d'acció 

d'uns alguns regidors d'incomplir amb la legalitat vigent. 

Eurofund vol recordar que la Modificació del Pla Parcial del sector SUR-42 de 

Torre Salses, aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Lleida en data 

5/10/2018, no es va sotmetre a avaluació ambiental estratègica perquè la le-

gislació catalana sobre avaluació ambiental de plans urbanístics (Llei 16/2015, 

de 21 de juliol, Disposició Addicional 8a) disposa que no cal aquest tràmit per a 

les modificacions que es refereixin a sòl urbà, que és el cas del SUR-42. I du-

rant tota la tramitació, tant el propi Ajuntament com la Generalitat han validat 

el Pla Parcial i els seus aspectes mediambientals. Fins i tot l'Oficina Territorial 

d'Acció i Avaluació Ambiental (OTTA) a la qual la Paeria diu ara que vol consul-

tar, ja va emetre un informe favorable que a més consta en l'expedient. 

Cal afegir que la decisió municipal d'avui de no tramitar la Modificació del Pro-

jecte de Reparcel·lació (MPR) també afecta altres propietaris del SUR-42, que 

estan esperant aquesta aprovació per poder planificar el desenvolupament re-

sidencial de la zona. I costa d'entendre aquesta nova paralització quan els ma-

teixos funcionaris municipals ja havien validat la correcció dels documents i per 

això els havien traslladat a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació 

definitiva. 

Eurofund Parc Lleida espera que abans d'emprendre accions que no desitja 

hagi una rectificació de la Paeria en el sentit de complir amb la legalitat vigent i 

garantir els drets dels promotors. En aquest sentit, l'empresa manté intacta 

l'oferta de diàleg amb l'Ajuntament de Lleida per acordar el desenvolupament 

d'aquest projecte, així com per avançar en la construcció del desdoblament i 

prolongació del vial Víctor Torres, complint amb el conveni de gestió urbanística 

signat i vigent o bé modificar-lo per millorar les condicions.


