
Vists els acords del Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Lleida del 25 d’abril del 2018

d’aprovació inicial de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana de Lleida i l'edicte 7618 del

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 14 de maig del 2018, el Grup Municipal

Comú de Lleida,  i  en el  seu nom, llur  Portaveu Sergi  Talamonte Sánchez,  realitza  les

següents:

AL·LEGACIONS

Ajustar els sectors urbanitzables nord i sud de Gardeny fins a arribar a la via de 
l’AVE.

Vist que en el sector no delimitat SUND 1, Límit nord amb el Turó de Gardeny, s'observa 
una franja de terreny considerablement ampla entre el límit oest del sector i la via de 
l'AVE. Aquest límit oest en molts casos divideix finques per la meitat deixant un terreny 
desconnectat del sector i sense possibilitat d’aprofitament. 

Vist que aquest fet comportarà molt probablement l’aparició d’una llarga franja de sòl en 
desús i descuidat. 

Vist que la mateixa problemàtica s'observa en el sector veí SUND 2 Sota el Turó de 
Gardeny, en contacte amb la N-II i el curs del Segre. Amb la mateixa franja de terreny 
entre el sector i la via de l'AVE que en el SUND-1



 Per tot l’exposat SOL·LICITO, que tingui per presentat escrit d’al·legacions a 
l’aprovació inicial del POUM i vist el seu contingut acordi revisar la proposta de 
planejament i el seu contingut i estimi l’al·legació en els següents termes: 

1- L'estimi íntegrament.

2- Que es revisin els plànols d’ordenació relatius als dos sectors SUD-1 i SUD-2 per tal
d’ajustar la delimitació fins a arribar a la via de l'AVE. 

3- Definir una zona verda lineal integrada en el límit oest dels dos sectors per millorar
l’encaix de la futura trama urbana amb el llindar de la via de l’AVE.

Lleida, 16 de juliol de 2018

D. Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida 

A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA


