
El  proppassat  30  de  maig  de  2016,  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Lleida  va  sotmetre  a  votació  i
aprovació la proposta de donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de Lleida per reajustar el traçat de l’avinguda Victor Torres, entre el carrer dels
Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d’accés al SUR 42. (Afecta l’article 197.6 que regula el SUR
42, els polígons d’actuació urbanística UA 51, UA 51 BIS i UA 73 i el sector F de la Bordeta i es
crea el polígon d’actuació urbanística UA 96), promogut per l’Ajuntament de Lleida.
En aquest sentit, aquesta proposta, en tant que modifica puntualment el planejament general de la
ciutat,  cal que sigui aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (CTU). D’altra
banda, cal tenir en compte que aquesta proposta ha estat sotmesa a consideració de la CTU en
diferents ocasions, totes amb informes desfavorables.

D’altra  banda,  en  el  decurs  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  Lleida  (30.06.2017)  i  de  la  Comissió
d’Urbanisme de Lleida (23.06.2017), el segon tinent d’Alcalde i regidor d’urbanisme va afirmar
que  la  proposta  que  ara  es  sotmet  a  votació  comptava  amb  el  vistiplau  de  la  Direcció
d’Urbanisme de la  Generalitat  de  Catalunya, així  com també de la  CTU.  Tot  plegat,  una
situació clarament irregular atès que, ni el Ple de l’Ajuntament de Lleida havia aprovat la proposta
quan  es  van  realitzar  aquestes  informacions,  ni  molt  menys  quan  es  va  celebrar  la  Comissió
d’Urbanisme municipal corresponent del mes de juny, així com tampoc s’havia celebrat la CTU de
Lleida corresponent al mes de juliol (òrgan competent per aprovar, o no, la modificació que es
planteja).

En relació a aquest expedient, es formulen les següents preguntes:

1- Quina es la valoració del Govern en relació a les afirmacions realitzades pels responsables
d’urbanisme de l’Ajuntament de Lleida pressuposant un resultat favorable de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, abans que aquest òrgan es reunís per
debatre la proposta?

2- És cert que els responsables d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya havien comunicat a
l’Ajuntament  de  Lleida  que  emetrien  un  informe  favorable  en  relació  a  l’expedient
anteriorment referenciat? 

3- En  cas  afirmatiu  a  la  resposta  anterior,  com  és  possible  que  aquests  responsables
pressuposessin un resultat favorable quan la proposta ni tant sols havia estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament de Lleida?

4- Tenint en compte que el Ple de l’Ajuntament de Lleida que va aprovar aquesta proposta es
va  celebrar  el  divendres  30.06.2017 i  que  la  CTU de Lleida  s’havia  de  celebrar  el  dia
06.07.2017 (finalment es va ajornar al 13.07.2017), com és possible que figurés a l’ordre del
dia  de  la  CTU aquest  expedient  quan materialment  era  impossible  que  s’hagués  remès
l’expedient  per  part  de  l’Ajuntament  de  Lleida  (cosa  que  es  va  fer  no  abans  del  dia
03.07.2017)?

5- Com és possible que la CTU de Lleida pugui valorar i informar jurídicament una proposta
amb menys de 3 dies, d’ençà va ser remesa a la Generalitat de Catalunya?

6- Per quin motiu, tenint en compte que la CTU té dos mesos per decidir sobre la proposta, es
procedeix a fer-ho en poc més de 3 dies?

D’altra banda, més enllà de les qüestions irregulars descrites anteriorment, cal tenir en compte que
els diferents informes previs elaborats per la CTU de Lleida, així com per part de l’ATM de Lleida,



disposen clarament determinades prescripcions que havien de ser incorporades a l’expedient que
estava tramitant l’Ajuntament de Lleida.

En  aquestes  prescripcions  i  disposicions,  se’n  desprenen  diverses  relacionades  amb  l’ARE  de
Lleida, l’interès general d’aquesta modificació, així com el responsable que ha d’assumir els costos
d’execució que s’han d’assumir si s’executa aquesta modificació. Tot això, tenint en compte que
aquesta  modificació està  clarament  relacionada amb la  modificació  del  Pla  Parcial  SUR 42 de
Lleida.

Tanmateix, de la proposta darrera que va aprovar l’Ajuntament de Lleida al Ple del dia 30.06.2017,
se’n desprèn que  aquestes prescripcions en una part important no han estat incorporades en
cap moment. Novament, un fet que resulta sorprenent, tenint en compte el caràcter vinculant dels
informes de la CTU de Lleida.

En aquest sentit, en relació a aquestes prescripcions citades anteriorment, es formulen les següents
preguntes:

1- En  relació  a  l’interès  general  que  justifica  aquesta  modificació,  i  particularment  en  allò
relacionat amb el traçat del vial que es contempla en aquesta modificació, clarament es pot
veure que el traçat que es proposa atempta contra els principis bàsics del planejament urbanístic.
Com es pot veure a continuació, actualment el traçat contemplat es de la figura 1, el traçat que
es contempla a l’avanç del PGM de Lleida és el de la figura 2, i el que ara es planteja en aquesta
proposta remesa a la Generalitat és el corresponent a la figura 3. Doncs bé, clarament es pot
observar com el traçat que ara es planteja acaba en la seva meitat en el bell mig d’una zona
verda.  Un  fet  que,  a  ulls  de  qualsevol  urbanista,  resulta  inadmissible  tenint  en  compte  el
caràcter general d’aquest vial, així com el suposat interès general que ara en justifica la seva
modificació. 

1 Figura - Traçat actual (rectilini amb zona verda)



2 Figura – Traçat rectilini que es proposava al nou POUM

3 Figura - Traçat que ara es proposa (la fletxa indica on el vial acaba parcialment en una zona verda)

A tenor del que s’ha detallat anteriorment,

a. Com  és  possible  que  la  Generalitat  de  Catalunya  eventualment  pugui  informar
favorablement d’un traçat d’un vial que acaba parcialment al bell mig d’una zona verda
(mirar fletxa de la figura 3)?

b. Per quin motiu ara la Generalitat de Catalunya pot arribar a considerar d’interès general
una  modificació  d’un  vial  que  comporta  trencar  el  traçat  rectilini  contemplat  al
planejament urbanístic vigent, així com a la proposta del nou POUM?

c. A parer de la Generalitat de Catalunya, aquest traçat que es planteja es pot considerar
d’interès general i que respon als interessos públics? Per quins motius?

d. Per quin motius la Generalitat de Catalunya pot considerar d’interès general aquest nou
traçat que es planteja, en comparació amb el traçat vigent, o bé en comparació amb el
contemplat amb el nou POUM?



2- En relació a les prescripcions que conté l’informe de la CTU de Lleida de 30.05.2017 relacionat
amb aquest expedient,

a. La primera prescripció disposa el següent:

i. Com entén la Generalitat de Catalunya que es dona compliment a la mateixa a la
proposa que a remès l’Ajuntament de Lleida a la CTU de Lleida?

ii. Per  quin motiu eventualment  la  Generalitat  de Catalunya dóna per  a bona la
proposta elaborada per l’Ajuntament de Lleida quan aquesta no contempla enlloc
un quadre econòmic que justifiqui el que es reclama?

b. La segona prescripció disposa el següent:

i. Com entén la Generalitat de Catalunya que es dona compliment a la mateixa a la
proposa que a remès l’Ajuntament de Lleida a la CTU de Lleida?

ii. Per quins motius eventualment la Generalitat de Catalunya dóna per a bona la
proposta elaborada per l’Ajuntament de Lleida quan aquesta no contempla enlloc
cap de les consideracions prescrites?

c. La tercera prescripció disposa el següent:

i. Com entén la Generalitat de Catalunya que es dona compliment a la mateixa a la
proposa que a remès l’Ajuntament de Lleida a la CTU de Lleida?

ii. Per quins motius eventualment la Generalitat de Catalunya dóna per a bona la
proposta elaborada per l’Ajuntament de Lleida quan aquesta no contempla enlloc
cap de les consideracions prescrites?



d. En una part de l’informe també es disposa el següent:

i. Per  quin  motiu  la  Generalitat  de  Catalunya  no  va  obligar  a  fer  constar
explícitament els costos de les expropiacions?

ii. Com entén la Generalitat de Catalunya que es legal fer un càlcul dels costos a
repercutir  als  diferents  PAU  que  contempla  la  proposta  sense  saber  quin  és
l’import d’aquestes expropiacions?

3- En relació a l’informe que remet l’Ajuntament de Lleida a la Generalitat de Catalunya:

a. En una part de l’informe s’afirma el següent:

i. Entén la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgan que ha de comprovar la
legalitat  de  la  proposta  que  li  remet  l’Ajuntament  de  Lleida,  que  aquesta
afirmació és certa? Per quins motius?

ii. Com és possible que la Generalitat de Catalunya eventualment pugui donar per
bona l’afirmació anterior, quan resulta que d’acord amb el planejament actual, els
habitatges actuals estan fora d’ordenació i afectats per una zona verda, tots ells
inclosos en un polígon d’actuació (PAU)?

iii. Com és possible que la Generalitat de Catalunya eventualment pugui donar per
bona l’afirmació anterior,  que parla  d’un IEB, quan resulta  que amb la  nova
proposta aquestes habitatges tindran un IEN d’1 a 1?

iv. Què justifica segons la Generalitat de Catalunya, en base a l’interès general i al
principi de legalitat, que els propietaris dels habitatges i del sòl afectats, amb la
nova proposta, no hagin de fer front a les despeses imputables al sector?

v. Quina  justificació  entén  la  Generalitat  de  Catalunya  motiva  que  ara  als
propietaris del sòl i dels habitatges afectats al carrer Palauet se’ls doni un IEN?

vi. Entén la Generalitat de Catalunya que aquest canvi s’ajusta a la Llei? Entén que
això comporta un nou tràmit d’informació pública?

4- En relació als diferents informes elaborats per la ATM de Lleida relacionats directament amb
aquest expedient, així com el relatiu a la modificació del Pla Parcial del SUR 42 de Lleida (que
també ha estat vist per la CTU de Lleida),

a. En l’informe 25120D-2016/01 s’afirma el següent:



i. Com  entén  el  Govern  que  es  dóna  compliment  a  aquest  precepte  en  la
modificació  del  Pla  General  que  actualment  es  contempla,  així  com  en  la
modificació del Pla Parcial?

ii. Per  quin  motiu  el  Govern  eventualment  dóna  per  bona  la  proposta  que  el
promotor de la modificació del Pla Parcial SUR 42 solament aporti 1.2 milions
d’euros, quan l’enllaç entre el SUR 42 fins a la carretera de Barcelona ascendeix,
solament en la seva vesant constructiva, més de 3 milions d’euros que contempla
el propi informe de la ATM?

iii. Com  justifica  el  Govern  i  eventualment  avala,  que  l’Ajuntament  de  Lleida
justifiqui per l’interès general canviar el  traçat per un estalvi econòmic,  quan
d’acord  amb  els  informes  de  la  ATM  de  Lleida,  el  promotor  del  projecte
comercial  de  Torre  Salses  ha  de ser  qui  pagui  la  totalitat  dels  costos  que  es
deriven  d’haver  d’implementar  mesures  relacionades  amb  la  mobilitat  on
s’inclou el vial entre el SUR 42 i l’avinguda de Barcelona?

iv. Segons el Govern, quins són els costos totals que es deriven de la execució de
l’enllaç entre el SUR 42 i la carretera de Barcelona? Aquestes costos inclouen les
eventuals expropiacions? 

v. Per  quin  motiu  a  l’informe  de  la  CTU  no  es  fa  esment  dels  costos  de  les
eventuals expropiacions que s’hauran d’assumir per les arques municipals i que
hauria d’assumir el promotor del sector SUR 42?

vi. Quin sentit  té,  i  per quins motius la  CTU avala que es contemplin augments
d’aprofitaments urbanístics dels actuals propietaris dels sectors UA96, per tal de
garantir la viabilitat econòmica de l’actuació i evitar els costos d’expropiació, si
el promotor del sector SUR 42 ha d’assumir la totalitat del cost d’execució del
vial?

vii. Com  justifica  el  Govern  i  eventualment  avala,  que  l’Ajuntament  de  Lleida
justifiqui  per  l’interès  general  requalificar  terrenys,  que  actualment  són
equipaments i  augmentar els  aprofitaments urbanístics dels  actuals propietaris
dels sectors UA96, si aquests no hauran de fer front al cost d’urbanització del
vial?

5- Per últim i en referencia a les noticies que recentment ha fet públic un  medi de comunicació
local  de  Lleida,  respecte  a  la  implantació  d’un gran  centre  comercial  a  la  zona  del  ARE,  que
compartiria accessos amb el sector SUR 42:

i. Com justifica el Govern i eventualment avala, que l’Ajuntament de Lleida no nombri
ni tingui en compte en cap moment en la Modificació del Planejament General les
necessitats  de  mobilitat  que  suposarà  la  construcció  d’aquest  altre  macrocentre
comercial que ha de tenir també el vial Víctor Torres com a accés principal.


