
Recurs de reposició contra l’aprovació, en data 14-7-2021, del següents expedients:

Expedient  PGU20_221: Proposta  d’aprovació  inicial  del  Pla  especial  urbanístic

d’infraestructures  per  la  construcció  de  la  prolongació  del  carrer  Francesc  Bordalba

Montardit fins al carrer Almeria, en terrenys classificats com a sol urbanitzable no delimitat

SUR 25 Torre del Pi, promogut per l’Ajuntament de Lleida.

Expedient PGU18_143: Proposta d’aprovació definitiva del Text refós de la modificació del

projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector SUR 42 Torre Salses.

Sergi  Talamonte  Sànchez  amb  DNI  43717466-D  en  nom  i  representació  del  Grup

Municipal del  Comú de Lleida, amb domicili a efecte de comunicació, Palau de la Paeria -

4 planta, comparec davant d’aquest Ajuntament i, de la manera que sigui més procedent

en dret, DIC:

Antecedents/Fets 

El  dia  1-6-2021  vaig  enviar  correu  electrònic  a  l'Alcalde  Miquel  Pueyo  posant  en

coneixement de la inexistència de l’avaluació ambiental  en l’expedient  171/2013 de la

modificació  del  Pla  Parcial  SUR-42  i  demanant  la  encomana  d’un  informe  jurídic

independent que donés peu a la revisió d’ofici de l’expedient. No en vaig rebre resposta. 

El  dia  23-6-2021  vaig  enviar  per  correu  electrònic  a  l’Alcalde  Sr.  Miquel  Pueyo  i  als

membres de la Junta de Govern un informe jurídic extern (adjunt) encomanat pel Comú de

Lleida per tal que s’incorporés a l’expedient i es tingués en compte a les deliberacions de

la Junta de Govern Local d’aquell mateix dia. 



L’esmentat  informe  destaca  que  el  Pla  Parcial  SUR  42  aprovat  pel  Ple  municipal  el

5/10/2018 infringeix el que disposa l’article 6 de la Llei 21/2013 està afectat per causa de

nul·litat  de ple dret i,  per tant,  cal  seguir  els tràmits  administratius per la seva revisió

d’ofici.  Aquesta nul·litat afectaria a tots els instruments urbanístics derivats  com són el

projecte  d’urbanització  i  el  projecte  de  reparcel·lació  del  SUR-42.  En  conseqüència

CONCLOU:

PRIMERA. Respecte el Pla Parcial SUR 42 aprovat pel ple el 5/10/2018 incoar la revisió

d’ofici per disposició nul·la de ple dret al vulnerar l’article 6 de la Llei 21/2013.

SEGONA.  També  cal  revisar  -d’ofici  o  a  instancia  de  persona  interessada-  l’acord

d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització aprovat per acord de la Junta de govern

local  de l’Ajuntament de Lleida de 24/02/2021,  BOP número 53 de data 18/03/2021 i

alhora adoptar la mesura cautelar de suspendre la seva execució mentre es tramiti  la

revisió del Pla.

TERCERA. Respecte els instruments urbanístics de planejament i gestió que no han estat

aprovats definitivament són actes de tràmit i pel principi de prudència cal suspendre la

seva tramitació fins que no es resolgui la revisió del pla parcial del SUR 42. I si no es

considera oportuna la suspensió, cal resoldre denegant el tràmit.

El mateix dia 23-6-2021 La Junta de Govern Local va acordar:

1r.  Deixar  sobre  la  taula  els  expedients  de  PEU  del  carrer  Francesc  Bordalba  i  la

reparcel·lació  del  SUR 42,  atès que consten certs  dubtes en la  tramitació  posada de

manifest en l’informe jurídic presentat pel grup dels Comuns.

2n.  Traslladar  l’informe  sobre  els  dubtes  plantejats  als  tècnics  perquè  analitzin  la

possibilitat de revisar d’ofici la modificació del pla parcial i suspendre tot l’expedient fins a

tenir la revisió feta.

3r. En el marc previ d’aquesta revisió, es sol·licitarà un informe a l’OTAA i la CTU

d’Urbanisme. 

(...)



A la vista del contingut de l’informe jurídic i de l’acord pres a la Junta de Govern del dia 23

de juny de 2021, el dia 5-07-2021 vaig enviar un correu electrònic demanant a l’alcalde i

els  membres  de  la  Junta  de  Govern  la  realització  de  diversos  informes  tècnics  que

aportessin informació veraç sobre la qualificació jurídica urbanística del terrens del SUR-

42 i  els  serveis urbanístics bàsics existents al  sector,  sobre l’impacte ambiental  de la

proposta d’implantació del macrocentre comercial de Torre Salses i sobre la contaminació

atmosfèrica per  la  mobilitat  generada pel  projecte comercial  a les afores de la  ciutat.

Aquests informes tècnics no es van demanar i en una reunió posterior el propi alcalde va

confirmar que no els demanarien. 

Per al dia 14 de juliol es convocà una nova Junta de Govern Local per aprovar el projecte

de reparcel·lació del SUR-42 i  el  Pla Especial  urbanístic d’infraestructures del SUR-25

sense esperar tampoc a tenir resposta de l’OTAA ni de la CTU de Lleida.

La nit abans del dia 14-7-2021 vaig enviar correu electrònic a l’alcalde i als membres de la

junta  de  Govern  local  informant  el  meu  vot  contrari  a  l’aprovació  del  Pla  Especial

Urbanístic  d’Infraestructures  del  SUR-25  i  el  projecte  de  reparcel·lació  del  SUR-42  i

demanant que consti en acta els motius i la fonamentació jurídica del meu vot. 

Un quart d’hora abans de la Junta de Govern Local del dia 14-7-2021 vaig rebre un correu

electrònic del cap de gabinet d'alcaldia amb còpia del decret de destitució de totes les

meves delegacions de govern i informant-me de que no podia participar a la Junta de

Govern on s’aprovarien els expedients en controvèrsia. 

Sobre els expedients aprovats

A criteri d’aquest regidor i el grup que represento i segons l’informe jurídic de data 23 de

juny que es va presentar a l’Alcaldia perquè s’incorporés a l’expedient, la tramitació del

Pla Parcial SUR- 42 i el planejament que se’n deriva no s’ajusta a la legalitat vigent.

La qüestió que es plantejava era la de determinar si s’ajusta a dret anar conformant un

cos de planejament -ordenació, gestió i execució- en un àmbit de 550.530,60 m2 i anar

aprovant  planejament  derivat  i  instruments  de  gestió  sense  que  en  cap  expedient



urbanístic consti incorporat la tramitació de l’avaluació ambiental estratègica que disposa

l’article 6 de la Llei 21/2013.

El  Comú de Lleida entén que el  Pla Parcial  SUR- 42 és nul  de ple dret  a  l’haver-se

tramitat, aprovat i publicat sense incorporar el tràmit d’avaluació ambiental estratègica que

disposa l’article 6 de la llei 21/2013 de 9 de novembre. La Llei estatal 21/2013, de 9 de

desembre, sobre avaluació ambiental regula els mínims comuns a tot el territori, sobre

aquests  mínims  les  comunitats  autònomes  poden  establir  mesures  addicionals  de

protecció, però no rebaixar el nivell bàsic de la norma. L’habilitació legal a la llei 21/2013 li

dona l’article 149.1.23 CE que disposa la competència de l’Estat per dictar la legislació

bàsica de protecció del medi ambient.

L’omissió  del  tràmit  d’avaluació  ambiental  estratègica  també  afecta  de  nul·litat  el  Pla

Especial  urbanístic  d’infraestructures  del  SUR-25,  i  els  projectes  de  reparcel·lació  i

urbanització del SUR-42 que ja han passat el tràmit d’aprovació inicial i informació publica,

el primer amb aprovació definitiva a l’acte recorregut pel present recurs i el segon aprovat

definitivament per la JGL

Hem proposat a la Junta de Govern Local 

Incoar la revisió d’ofici del Pla Parcial SUR 42 aprovat pel ple el 5/10/2018 per disposició

nul·la de ple dret al vulnerar l’article 6 de la Llei 21/2013. Revisar -d’ofici o a instancia de

persona interessada- l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització aprovat per

acord de la Junta de govern local de l’Ajuntament de Lleida de 24/02/2021, BOP número

53 de data 18/03/2021 i alhora adoptar la mesura cautelar de suspendre la seva execució

mentre es tramiti la revisió del Pla.

Pel que fa als instruments urbanístics de planejament i gestió que no han estat aprovats

definitivament -ens referim al Pla Especial Urbanístic d’Infraestructures del SUR-25 i el

projecte de reparcel·lació- pel principi de prudència cal suspendre la tramitació dels actes

de tràmit fins que es resolgui la revisió del pla parcial del SUR 42. I si no es considera

oportuna la suspensió cal resoldre denegant el tràmit.

 



La Junta de Govern ha desatès totes les consideracions efectuades pel grup Comú de

Lleida per tal de procedir a revisar d’ofici les disposicions i actes afectats de nul·litat de ple

dret, 

Fonamentació Jurídica 

La Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, sobre avaluació ambiental.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions

Públiques.

Decret  legislatiu 1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei

d'urbanisme.

Sol·licito 

PRIMER: Sol·licito a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Lleida que admeti  aquest

escrit i vist el seu contingut tingui per formulat RECURS DE REPOSICIÓ contra l'Acord de

data 14 de juliol de 2021, publicat al BOP Lleida 146 del 30 de juliol de 2021, que va

aprovar definitivament l’Expedient  PGU18_143: Proposta d’aprovació definitiva del Text

refós de la modificació del projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector SUR 42

Torre Salses i seguit el procediment acordi: 

1. Estimar el recurs i reposar l'acte administratiu recorregut.

2.  Declarar la no conformitat  i  la nul·litat  de ple dret de l'acord impugnat per vulnerar

normativa mediambiental de rang superior. 

SEGON: Sol·licito a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Lleida que admeti aquest escrit

i vist el seu contingut tingui per formulat RECURS DE REPOSICIÓ contra l'Acord de data

14  de  juliol  de  2021,  que  va  aprovar  inicialment Expedient  PGU20_221: Proposta

d’aprovació inicial del Pla especial urbanístic d’infraestructures per la construcció de la



prolongació del  carrer  Francesc Bordalba Montardit  fins al  carrer  Almeria,  en terrenys

classificats  com  a  sol  urbanitzable  no  delimitat  SUR  25  Torre  del  Pi,  promogut  per

l’Ajuntament de Lleida i seguit el procediment acordi: 

1. Estimar el recurs i reposar l'acte administratiu recorregut.

2.  Declarar la no conformitat  i  la nul·litat  de ple dret de l'acord impugnat per vulnerar

normativa mediambiental de rang superior.

Lleida, en data de signatura electrònica,

A L'IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
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