AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

ACTA 2020/09
A la ciutat de Mollerussa, el dia 29 de desembre de dos mil vint. Essent les vint-i-una hores, des del
servei de videoconferència LOCALRETMEET, en sessió pública i extraordinària, de primera
convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà (Grup JxCAT-JUNTS), amb
l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,
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Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civis i Llovera.
Assisteix a la sessió la Interventora de Fons de l’Ajuntament, Sra. Montserrat Guans Ros.
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre de la
Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia:
1.- PRP 2020/959 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ
ORDENANCES FISCALS 2021
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2020, amb el contingut següent:
El Ple de la Corporació en sessió de data 29 d’octubre de 2020 va aprovar inicialment la modificació
de les ordenances fiscals següents:
- OF 03, impost sobre béns immobles (IBI)
- OF 14, taxa per recollida d’escombraries
Els acords d’aprovació inicials es van publicar al BOP núm. 213, de 4 de novembre de 2020.
El termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell que tingui lloc
la publicació de l’anunci en el BOP és pel període comprès entre els dies 5 de novembre i 17 de
desembre, ambdós inclosos.
Amb data 9 de desembre de 2020, la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida va presentar unes
al·legacions a l’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals 2021.
La al·legació referent a l’IBI presentada consisteix en la sol·licitud “d’incloure com a bonificació i amb
caràcter excepcional amb efectes a l’exercici 2021 pels danys provocats per la Covid-19 la declaració
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de bé d’especial interès o utilitat pública de les activitats de restauració, allotjament turístic i
recreatives musicals (oci nocturn) d’aquesta ciutat”.
Les al·legacions referents a la taxa per recollida d’escombraries presentades consisteixen en les
següents sol·licituds:
- “suspensió automàtica d’aquesta taxa, durant el termini de vigència de les mesures de salut
pública”.
- “bonificació del 50% durant els períodes en què estigui permesa l’obertura dels establiments i
activitats”.
No es valoren altres al·legacions efectuades referent a ordenances fiscals no modificades.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vist l’informe que s’adjunta a l’expedient.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades atès que no es pot singularitzar en un únic sector
les bonificacions proposades.
Segon.- Aprovar definitivament, una vegada resoltes les al·legacions presentades, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 03, reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI) aprovada inicialment
pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 d’octubre de 2020, amb la següent redacció definitiva:
Article 9.1 “La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana:
- Béns immobles de naturalesa rústica:
- Béns de característiques especials:

0,800 %
0,670 %
1,300 %”

Tercer.- Aprovar definitivament, una vegada resoltes les al·legacions presentades, la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries aprovada inicialment
pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 d’octubre de 2020, amb la següent redacció definitiva:
Article 6.2 “Les quotes de la taxa, expressades en euros, seran les següents:
01. Habitatges:
02. Llocs fixos de venda a la via pública i llocs de venda ambulant
en instal·lacions desmuntables:
03. Locals d’aparcament amb capacitat no superior a 10 vehicles:
04. Locals d’aparcament amb capacitat superior a 10 vehicles:
05. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil fins a 50 m2:
06. Locals susceptibles d’ocupació per activitat mercantil superior a 50 m2:
07. Establiments mercantils:
08. Bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars:
09. Oficines d'entitats bancàries:
10. Oficines, despatxos professionals i centres oficials:
11. Centres d’ensenyament i escoles de conductors:
12. Cinemes, teatres, sales de ball:
13. Discoteques:

85,57
74,21
74,21
135,37
55,66
77,59
179,67
369,44
491,70
212,10
247,42
534,97
699,26
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Tarifa reduïda:
14. Habitatges, quan la unitat econòmica familiar acrediti tenir uns
ingressos anuals no superiors al Salari mínim interprofessional,
(25% de la tarifa habitatge):

21,40

”
Quart.- Publicar en el BOP el text íntegre de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 03, reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI).
Cinquè.- Publicar en el BOP el text íntegre de la redacció definitiva de la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.
Sisè.- Notificar el present acord a totes aquelles persones que han presentat al·legacions durant el
període d’informació pública.
Setè.- Contra l’aprovació definitiva del present expedient, els interessats podran interposar recurs
contenciós administratiu davant els tribunals de dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent a la data de publicació de l’aprovació definitiva al BOP.
Vuitè.- Les modificacions de les ordenances fiscals aprovades començaran a regir el dia 1 de gener
de 2021, i continuaran vigents mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=11.0&endsAt=927.
0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per nou (9) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona, Pere
Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan
Ramon Domingo, Raquel Pueyo i vuit ( 8) vots en contra dels Srs./Sres. Regidors/es, Engelbert
Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons, Alonso
Soria i Joan Simeón .
2.- PRP 2020/932 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES I/O RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2020, amb el contingut següent:
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques i/o règim de comunicació prèvia.
Vistos els informes obrants en l’expedient.
Vista la conformitat d’Intervenció.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de
les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 7 (exempcions i bonificacions):
“Les construccions, instal·lacions o obres que hagin estat declarades pel Ple de la Corporació com
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment d’ocupació, gaudiran d’una deducció de la quota bonificada de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, consistent en el 25% de l’import liquidat en concepte de taxa
per l’atorgament de la llicència urbanística corresponent a la construcció, instal·lació o obra de que
es tracti.”
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, així
com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional es
publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat
cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present
expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de
dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de
l’aprovació definitiva al BOP.
Tercer.- La modificació de l’ordenança fiscal aprovada començarà a regir el dia 1 de gener de 2021,
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats, restaran vigents.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=927.0&endsAt=11
40.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
3.- PRP 2020/940 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, TAXA PER L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CAIDRES, TRIBUNES, ENTAULATS I ALTRES
ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA
El Sr. Ramon Teixidó Peraire dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Hisenda en la sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2020, amb el contingut següent:
Atesa la necessitat de revisar l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs, amb

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

finalitat lucrativa, als efectes de reactivar l’economia del municipi i, en concret, la reactivació en el
sector de la restauració (bars, pubs, cafeteries, restaurants, hotels, fondes i similars), per pal·liar en
la mesura del possible els efectes provocats per la greu crisi ocasionada per la COVID19.
Per aquest motiu es creu convenient la suspensió temporal de les quotes tributàries a aplicar durant
l’exercici 2021.
Vistos els informes obrants en l’expedient.
Atès el disposat als articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de
les normes afectades així com les dates d’aprovació i començament de la seva aplicació.
En base a tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Afegir una disposició transitòria primera amb la següent redacció:
“De manera transitòria, se suspèn l’aplicació de l’article 6.2 (quota tributària) d’aquesta ordenança,
fins al 31 de desembre de 2021. Un cop finalitzi el termini de suspensió, reprendrà la seva vigència a
tots els efectes”.
Segon.- De conformitat al disposat en l’article 17.1 del TRLRHL, el present acord provisional, així
com el text de les ordenances fiscals annexes al mateix, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell
que tingui lloc la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província.
Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 17.2 del TRLRHL, el present acord provisional es
publicarà en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui un interès directe, en els terminis
previstos a l’article 18 del TRLRHL, podrà examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimi oportunes.
D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL, transcorregut el termini esmentat sense haver-se presentat
cap reclamació, aquest acord restarà definitivament aprovat. Contra l’aprovació definitiva del present
expedient, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els tribunals de
dita jurisdicció en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació de
l’aprovació definitiva al BOP.
Tercer.- La modificació de l’ordenança fiscal aprovada començarà a regir el dia 1 de gener de 2021,
i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats, restaran vigents.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=1140.0&endsAt=2
510.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
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4.- PRP 2020/956 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER DIVIDIR EN DOS SECTORS EL SECTOR RESIDENCIAL
SUBd 4 I REDUIR L’ÀMBIT DEL PE-1.
El Sr. Pere Garrofé Cirés dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 23 de desembre
de 2020, amb el contingut següent:
Fets
En data 26 de febrer de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament
el Pla d’ordenació urbanística municipal de Mollerussa. En data 29 de juny de 2009 l’acord
d’aprovació definitiva, juntament amb les normes urbanístiques corresponents, van ser publicades al
DOGC número 5409 a l’efecte de la seva executivitat immediata.
En data 17 de desembre de 2020, el tècnic municipal Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Mollerussa, ha elaborat
la documentació tècnica relativa a una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Mollerussa, la qual té per objecte dividir el sector residencial SUBd 4 “Els Merlets Sud” en dos
sectors SUBd 4a i SUBd 4b , i reduir l’àmbit del PE 1 de l’àmbit de la via fèrrea, amb la finalitat
següent:
• Facilitar el desenvolupament i la posterior gestió del sector SUBd 4, ja que amb el seu actual àmbit
es considera excessivament gran i poc adequat a les circumstàncies socioeconòmiques actuals.
• El nou SUBd 4a permetrà agilitar i racionalitzar els diversos tràmits d’ocupacions anticipada de
terrenys que s’hi localitzen, entre altres:
- Cessió de terrenys per a la nova Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues.
- Reversió dels terrenys d’equipament educatiu vinculats a l’Àrea Residencial Estratègica
- Ocupació dels terrenys viaris i de zona verda inclosos al sistema vinculant del Vial Nord
• Al nou SUBd 4b s’hi vincularien les cessions de terrenys d’ADIF que es varen destinar a la
construcció de la nova estació d’autobusos, així com altres espais annexos destinats a sistemes
viaris i d’espais lliures
Així doncs, la modificació plantejada pretèn facilitar el desenvolupament de les determinacions del
POUM tot agilitzant els processos de gestió urbanística que hi són vinculats, i que afecten a
l’obtenció de sòl de cessió obligatòria per a sistemes públics i la reversió de sòl afectat per iniciatives
administratives que no s’han concretat; materialitza el conveni signat el seu dia entre l’Ajuntament
de Mollerussa i l’empresa pública Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, per la qual ADIF
va cedir terrenys de la seva propietat perquè l’Ajuntament de Mollerussa conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya, poguessin promoure i construir l’estació d’autobusos actualment existent,
a canvi de l’atorgament d’aprofitament urbanístic en sectors adjacents; adequar l’oferta de sòl a les
expectatives reals de la demanda, tot racionalitzant l’esforç econòmic inherent al desenvolupament
urbanístic i els processos de planejament i de gestió que hi són vinculades.
Per tant, la proposta de modificació del POUM no contradiu el model urbanístic d’ocupació del sòl
proposat pel POUM vigent, si no que en facilita el seu desenvolupament al plantejar sectors
complementaris entre si que assumeixen les cessions anticipades de sòl per a equipaments ja
realitzades anteriorment i en permeten materialitzar-ne altres pendents de noves les quals, pel seu
caràcter supramunicipal i abast territorial, no poden esperar a la finalització dels processions
urbanístics d’equidistribució legalment establerts. A més, consolida l’objectiu de desenvolupament
urbanístic sostenible perseguit pel marc legal urbanístic i respecta, en tot momento, els drets dels
particulars afectats, garantint així la concurrència dels interessos públics i privats.
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En base a l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Mollerussa ha considerat la conveniència i
oportunitat de tramitar degudament i aprovar la modificació puntual del POUM vigent anteriorment
mencionada, atès que d’aquesta manera s’assegura el desenvolupament i consolidació del model
urbanístic d’ocupació del sòl proposat pel POUM vigent, així com l’objectiu de desenvolupament
urbanístic sostenible perseguit pel marc legal urbanístic, respectant en tot moment els drets dels
particulars afectats, garantint així la concurrència dels interessos públics i privats.
Fonaments de dret
Arts. 96 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme
Arts. 117 en relació amb l’art. 107 i ss. del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme
Article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes.
Art. 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
En virtut dels antecedents exposats; a la vista de l’informe jurídic i demés documentació que consta
en l’expedient i la legislació vigent aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, PER DIVIDIR EN DOS SECTORS EL SECTOR
RESIDENCIAL SUBd 4 I REDUIR L’ÀMBIT DEL PE-1 DE L’ÀMBIT DE LA VIA FÈRREA, en els
termes i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte Sr. Carles Guerrero Sala,
arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de
Mollerussa.
SEGON.- Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a un
període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació obligatòria,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el web municipal
www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions,
d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art. 23 del RLU.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 7 de la
Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar al òrgan ambiental competent per tal de que emeti la
resolució de declaració de la no subjecció de la modificació del planejament a avaluació
ambiental, si escau, i condicionar l’eficàcia d’aquest acord als termes que resultin de la resolució
que s’emeti.
QUART.- Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 85
apartats 5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
CINQUÈ.- Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 85.7
TRLU i a l’article 117.3 del RLU, concedir audiència als Ajuntaments el terme municipal dels
quals confini amb l’àmbit de la modificació pel termini d’un mes.
SISÈ.- Suspendre preceptivament en tots els àmbits on les noves determinacions modifiquin el
regim urbanístic actual, la tramitació de plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics,
atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. Els efectes de la suspensió
s’exhauriran definitivament un cop aprovada definitivament la modificació puntual. No obstant,
d’acord amb allò establert a l’article 74.1 del TRLU, el termini de la suspensió no pot tenir una
durada superior a dos anys.
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SETÈ.- Supeditar l’aprovació i executivitat d’aquesta modificació a l’aprovació de anul.lació del
PDU ARE Mollerussa, que es tramita simultàniament, de conformitat amb l’art. 85.9 del TRLUC.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=2510.0&endsAt=3
020.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
5.- PRP 2020/957 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b,
SUBd-11 I DEL SISTEMA VIARI EN SÒL NO URBANITZABLE PEL PAS D’INSTAL·LACIONS.
APROVACIÓ PROVISIONAL.
El Sr. Pere Garrofé Cirés dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada
favorablement per la Comissió Informativa Urbanisme en la sessió celebrada el dia 23 de desembre
de 2020, amb el contingut següent:
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2020 va aprovar inicialment,
per segona vegada la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b, SUBd-11, en els termes
i abast establerts en la documentació tècnica per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, d’acord
amb allò disposat als articles 85.1 i 96 del TRLU així com els articles 117 i 118, i 107 del RLU.
La fonamentació de la modificació ha quedat a bastament definida en la documentació tècnica
aprovada inicialment per segon cop, i en l’Informe Jurídic lliurat per Secretaria General en data 29
de juliol de 2020, així com en el propi text de l’acord adoptat pel Ple [24/09/2020].
Així doncs, l’objecte de la modificació aprovada inicialment és el següent:
“…modificar les dues fitxes que són vigents en el POUM de Mollerussa una d’elles (la SUBd-9b) a
partir d’una modificació puntual 2012 / 0482547 / L i l’altra (la SUBd-11) ja prevista igual que en
l’aprovació inicial del POUM de Mollerussa, per que sigui possible el pas d’una infraestructura
important pel sector industrial de Mollerussa i que pot facilitar la connexió de les diferents empreses
a aquesta nova tecnología…”
I s’acrediten les raons que justifiquen l’oportunitat i conveniència de la modificació:
“…El fet de que la infraestructura sigui soterrada (amb el que aconseguim minimitzar el impacte
sobre el territori del pas d’aquesta instal·lació tan a nivel de impacte visual com de preservació dels
valors forestals i paisatgístics de interès com els propers de valor agrícola i patrimoni cultural propi
de la zona) i que amb menys infraestructura es pugui aconseguir una millor eficiència dels recursos
per aconseguir disposar d’aquesta tecnologia, fa que els objectius dels articles 3 i 9 del Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (desenvolupament urbanístic sostenible), es compleixin en aquesta
operació...”
I l’interès públic perseguit:
“…el pas d’una infraestructura important pel sector industrial de Mollerussa i que pot facilitar la
connexió de les diferents empreses a aquesta nova tecnología dotarà les parcel·les industrials d’una
nova eina de competitivitat i per tant la considerem de interès global general, es a dir de interès
públic”.
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L’abast concret de la modificació platejada es troba definida a la documentació tècnica redactada per
l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, que consta incorporada a l’expedient de la modificació de
referència.
Atenent a la legislació vigent, en l’aprovació inicial s’indica, expressament, la procedència de les
actuacions següents:
-

Sotmetre aquesta modificació puntual i el document tècnic que conté la proposta a un
període d’informació pública d’un mes, a comptar des de la darrera publicació
obligatòria, mitjançant edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i
en el web municipal www.mollerussa.cat, als efectes de presentació de les corresponents
reclamacions i/o al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8.5 i 85 del TRLU i art.
23 del RLU.

-

Simultàniament al tràmit d’informació pública, d’acord amb allò establert a l’article 7 de la
Llei 6/2009, de 28 d’abril, sol·licitar al òrgan ambiental competent per tal de que
emeti la resolució de declaració de la no subjecció de la modificació del
planejament a avaluació ambiental, si escau, i condicionar l’eficàcia d’aquest acord als
termes que resultin de la resolució que s’emeti.

-

Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 85
apartats 5 del TRLU, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.

-

Simultàniament al tràmit d’informació pública i, d’acord amb allò establert a l’article 85.7
TRLU i a l’article 117.3 del RLU, concedir audiència als Ajuntaments el terme municipal
dels quals confini amb l’àmbit de la modificació pel termini d’un mes.

En la documentació incorporada a l’expedient, s’acrediten els extrems següents:
-

Informació pública aprovació inicial: Ha estat objecte de publicació mitjançant edictes al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 207 del dia 27
d’octubre de 2020 i posterior rectificació al BOP número 216 del dia 9 de novembre de 2020; al
diari “El Segre” de Lleida del dia 30 d’octubre de 2020, i a l’e-tauler www.mollerussa.cat.

-

Informes ambientals: Mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials
a Lleida, ha estat sol·licitat informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental [OTAALL]
en data 23 d’octubre de 2020, que ha estat emès en data 11 de desembre de 2020, amb la
referencia U20/065 – OTAALL20200198, i en els següents termes:
“Emetre informe favorable sobre la Modificació del POUM de Mollerussa, en l’àmbit dels plans
parcials urbanístics d’activitats SUBd-9b i SUBd-11.
Indicar que la proposta no comporta variacions fonamentals en les estratègies, directrius,
propostes, ni cronologia del planejament vigent, i no produeix diferències en els efectes
previstos o en la zona d’influència i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental
estratégica”.
-

Informes sectorials: En data 23 d’octubre de 2020 han estat sol·licitats Informes sectorials al
Departament de Territori i Sostenibilitat, Serveis Territorials a Lleida, a través de la
plataforma eaCat, tal i com s’indica en l’article 85.5 del TRLU, havent estat tramés un sòl
informe corresponent al de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat en data 12 de
desembre de 2020, que ha resolt el següent:
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“Vist tot això, en les condicions especificades a l’apartat de valoració, pel que fa a les carreteres
de titularitat de la Generalitat de Catalunya, res no s’oposa a l’aprovació d’aquesta modificació
puntual.
Escau recordar que prèviament a la realització de qualsevol obra o actuació en les zones de
protecció de la carretera LV-2001, cal obtenir l’informe previ i l’autorització del Servei Territorial
de Carreteres de Lleida”.
-

Audiència als ajuntaments. Finalment, indicar que en virtut del que s’estableix a l’article 85.7
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme, s’ha donat audiència als municipis el terme municipal dels quals confini amb
l’àmbit de la modificació (Miralcamp, Fondarella, Golmés, El Palau d’Anglesola,), incloent-hi
el Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

-

Al·legacions: Durant el termini d'informació pública s’ha presentat l’al·legació de la Sra. Maria
Teresa Pinent Zalabardo, representada per l’advocat Simeó Miquel Roé, (Registre d’Entrada
2020/13785, de 26 de novembre).

L’al·legació presentada ha estat objecte de sengles Informes, Tècnic i Jurídic, en els quals es posa de
manifest el següent:
Informe SSTT de data 18 de desembre de 2020
1. L’escrit d’al·legacions es planteja atès que la part afectada té interès directe en la modificació com
a propietària de la parcel·la número 32 del polígon 5, inclosa dins del sectors de sòl urbanitzable
SUBd-9b, afectat per la iniciativa urbanística.
2. A l’escrit s’al·lega l’aprovació inicial de la proposta de modificació per les raons següents:





No haver estat informada “prèviament i de manera directa i personal” de la proposta de
modificació.
Oposició al increment de les despeses d’urbanització pels propietaris de terrenys afectats
com a conseqüència de construcció de la canonada motiu de la modificació. A aquest
respecte, l’al·legant manifesta la seva voluntat de reclamar les indemnitzacions que li puguin
correspondre com a conseqüència de l’aprovació de la modificació puntual, remetent-se al
que es diu a l’article 115.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, i a l’article 48 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, TR de la Ley de suelo y
Rehabilitación urbana.
El contingut de la modificació afecta a espais lliures previstos pel POUM sense que s’hagi
realitzat el tràmit de l’article 98 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.

3. La modificació ha estat tramitada d’acord a allò establert a la legislació urbanística vigent, amb
escrupolós compliment d’allò que fa a l’observança de les mesures establertes per garantir la
publicitat i la participació dels particulars en els processos de planejament urbanístic (article 8 del DL
1/2010 Llei d’urbanisme de Catalunya). Igualment s’ha donat compliment al tràmit d’informació
pública establert a l’article 85.4 de la mateixa norma.
4. Respecte de la reclamació per suposats perjudicis derivats de la implantació de la canonada de
gas als àmbits afectats per la modificació, cal fer constar al següent:
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La modificació de planejament és tramita per a tal d’implantar en sòl urbanitzable delimitat
una infraestructura bàsica, per tant en absència de planejament derivat d’aplicació (plans
parcials) i de projectes d’urbanització que executin la transformació urbanística dels àmbits
afectats. Per tant, als efectes d’allò establert a l’article 115.3 del DL 1/2010, de la
modificació no se’n deriva cap alteració o modificació de condicions d’urbanització
preexistents ja que actualment els terrenys afectats tenen la característiques morfològiques
del sòl rústic.
Igualment, del contingut de la modificació, no se’n deriva cap restricció de l’edificabilitat o
dels usos fixats pels sectors afectats, i pel que fa a l’ordenació urbanística cal dir que la
canonada s’implantaria en la franja de sòl de protecció de la carretera LV-2001 i per tant no
edificable, per la qual cosa entenem que en cap cas s’està en els supòsits regulats a l’article
48 del RDL 7/2015 Ley de Suelo.

La modificació no defineix les característiques tècniques de la infraestructura a implantar.
Aquesta serà objecte de sol·licitud i tramitació administrativa específica, en el procés del
qual es faran les consideracions oportunes i es concretaran les mesures tècniques que es
considerin adients atès la situació urbanística dels terrenys.

El projecte o projectes d’urbanització que desenvolupin les determinacions dels plans parcials
de desenvolupament que el seu dia siguin d’aplicació, concretaran les obres que sigui
procedent realitzar per tal de completar el procés de transformació.

La prèvia existència d’una canonada de gas, més aviat afavoreix el futur desenvolupament
de l’àmbit i les seves expectatives urbanístiques.
5. Finalment, respecte a que la modificació estigui subjecta a la tramitació prevista a l’article 98 del
DL 1/2010 Llei d’Urbanisme de Catalunya, a la mateixa al·legació és fa constar el caràcter indicatiu
dels espais lliures que suposadament resulten afectats.
Atès el caràcter no vinculant de l’ordenació indicativa del POUM, l’ordenació dels sectors afectats
SUBd-9b i SUBd-11 s’establirà amb l’aprovació definitiva dels plans parcials que els desenvolupin, no
abans. La tramitació a la qual es fa referència a l’al·legació, tindria en aquest cas un caràcter
preventiu i de “per si de cas”.
En tot cas, la implantació al subsòl d’una infraestructura tècnica, no té per que resultar incompatible
amb l’existència a la seva superfície d’un espai lliure o una infraestructura viaria. Aquest supòsit està
degudament contemplat a l’article 34 i posteriors del D 3005/2006, de 18 de juliol, Reglament de la
Llei d’urbanisme de Catalunya.
Conclusions
A la vista de tot allò exposat als punts anteriors, entenem que en allò que és substancial, l’al·legació
no té raons tècniques que la justifiquin ni pel que fa als suposats perjudicis susceptibles de ser
indemnitzats, ni pel que fa a la inexistent afectació a espais lliures o zones verdes. En ambdós casos
l’al·legació té caràcter preventiu o “ad cautelam”, i per tant sense contingut tècnic a considerar.
Respecte a la manca d’una prèvia informació a l’al·legant del contingut de la modificació de forma
personalitzada, directa i personal, entenem que al marge de que aquest tràmit no és legalment
exigible, l’Ajuntament de Mollerussa no va considerar la seva oportunitat atès el contingut i l’objecte
molt limitat de la modificació que en cap cas suposa una limitació de drets urbanístics ni la imposició
de càrregues singulars.
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Per tot allò dit anteriorment, INFORMEM QUE CAL DESESTIMAR el contingut tècnic de l’al·legació
presentada, la qual cosa s’informa als efectes oportuns
Informe Jurídic de data 21 de desembre de 2020
Es reiteren les argumentacions de l’informe tècnic i s’afegeixen les referències normatives següents:
No haver estat informada “prèviament i de manera directa i personal” de la proposta de
modificació.
Val a dir que l'urbanisme abasta l'ordenació, la transformació, la conservació i el control de l'ús
del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l'ús, de la
conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions (art. 1 TRLUC).
De manera que l’art. 8 del TRLUC i l’art. 2 del RLUC estableixen com a principis de l’actuació
urbanística el de publicitat i participació dels ciutadans i ciutadanes en els procediments de
planejament i gestió urbanístics, la qual cosa suposa que tothom té dret a consultar i ser
informat sobre el contingut dels instruments de planejament, els quals estan sotmesos a
informació pública, per a coneixement del conjunt de la ciutadania i no a notificació
individualitzada de cadascun dels afectats, com a expressió de la funció pública que és.


Els plans d'ordenació urbanística municipal i les seves modificacions, un cop se n'ha acordat
l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública (art. 85.4 TRLUC), mitjançant edictes, que
s'han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte
en tramitació i, en aquells ajuntaments de més de 10.000 habitants s’ha de donar a conèixer per
mitjans telemàtics la convocatòria d'informació pública i garantir-ne la consulta per aquests
mitjans (art. 23 RLUC).



La modificació es duu a terme a petició d'unes determinades empreses a les quals els
interessa la nova infraestructura que es preveu situar en els sectors afectats.

L’art. 21 del RLUC estableix que les administracions urbanístiques han de fomentar la
participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la tramitació dels instruments de planejament i
gestió urbanístics. Ara bé, la iniciativa per a la formulació de les figures de planejament
urbanístic general és sempre pública. En el cas de propostes presentades per persones
particulars, només se'n pot iniciar la tramitació si es refereixen a modificacions dels instruments
de planejament municipal general i si l'ajuntament assumeix la iniciativa de la proposta (art. 107
del RLUC). Es així que el ple de la corporació de data 24 de setembre de 2020 va acordar
assumir la iniciativa de la proposta presentada per la mercantil FERGERDELL, S.L.


Oposició a l’increment de la càrrega d’urbanització que la modificació puntual suposaria en
cas de ser aprovada, als propietaris afectats. Reserva de la voluntat de reclamar la
indemnització per la disminució del valor dels terrenys.

L’urbanisme, en tant que funció pública, limita el dret de propietat al compliment d’una funció
social amb subjecció als límits imposats per la legislació i el planejament urbanístic, la qual cosa
comporta la inexistència de dret a exigir indemnització per l'ordenació urbanística del sòl i les
construccions, excepte en els supòsits expressament establerts per la legislació aplicable en
matèria de règim de sòl i valoracions i per la Llei d'urbanisme; a la participació de la comunitat
en les plusvàlues generades per l'actuació urbanística i al repartiment equitatiu, en el si de
cadascun dels àmbits d'actuació urbanística, dels beneficis i les càrregues derivats del
planejament urbanístic entre totes les persones propietàries afectades, en proporció a llurs
aportacions (art. 2 RLUC).
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La modificació plantejada vol ordenar dins el sector la preexistència d’una infraestructura de
serveis, per tal que el planejament derivat i la urbanització futures la tinguin en compte, sense
que això en suposi una limitació de les expectatives urbanístiques ni un augment dels costos
d’urbanització de la resta de propietaris del sector.

El contingut de la modificació afecta a espais lliures previstos pel POUM sense que s’hagi
realitzat el tràmit de l’article 98 del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
La modificació de planejament no versa sobre modificació d’espais verds o zones lliures de l’art.
98 TRLUC sinó de la compatibilitat usos en aquestes zones (art. 35 del TRLUC: “Els terrenys que
el planejament urbanístic reserva a sistemes urbanístics, que l’administració actuant ha obtingut
o ha d’obtenir mitjançant la cessió obligatòria o l’expropiació urbanístiques, s’han de destinar
íntegrament a l’ús públic previst, sens perjudici del règim de compatibilitat d’usos” i art. 34 RLUC
“El planejament urbanístic pot preveure que el subsòl dels sistemes urbanístics de titularitat
pública es destini a usos diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la
funcionalitat del sistema”...


En el cas que ens ocupa, la implantació al subsòl d’una infraestructura tècnica, no té perquè ser
incompatible amb l’existència a la seva superfície d’un espai lliure o una infraestructura viaria.
Conclusions
Atès tot allò dit als punts anteriors, entenem que PROCEDEIX DESESTIMAR L’AL·LEGACIÓ
presentada atenent a les motivacions següents:
-

S’ha donat compliment als requisits de publicitat i la participació dels particulars en els processos
de planejament urbanístic, tal com estableix la legislació.

-

La modificació del planejament no suposa una limitació als drets dels titulars de l’àmbit afectat ni
de les expectatives atorgades pel POUM, sinó una ordenació del mateix adequat a les noves
realitats, als efectes d’una millor i posterior gestió i urbanització. Altrament, la preexistència
d’una canonada de gas, tal com diu l’informe tècnic, afavoreix el futur desenvolupament de
l’àmbit i les seves expectatives urbanístiques més que no pas el perjudica.

-

El caràcter indicatiu dels espais lliures de la modificació de POUM, esdevindrà vinculant amb
l’aprovació del planejament derivat. A més la compatibilitat de la infraestructura tècnica i la
superfície d’espais lliures o sistemes viaris, ja ve contemplat a la normativa.

En virtut dels antecedents exposats; a la vista dels informes tècnics i jurídics i demés documentació
que consta en l’expedient i la legislació vigent aplicable, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. DECLARAR la procedència de continuar la tramitació del procediment de la MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS
PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS, SUBd-9b, SUBd-11, en els termes i abast establerts en la
documentació tècnica per l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, d’acord amb allò disposat als
articles 85.1 i 96 del TRLU així com els articles 117 i 118, i 107 del RLU.
SEGON. DESESTIMAR l’al·legació presentada per la Sra. Maria Teresa Pinent Zalabardo,
representada per l’advocat Simeó Miquel Roé, (Registre d’Entrada 2020/13785, de 26 de novembre),
per les motivacions exposades en els informes tècnic i jurídic, lliurats al respecte, següents:
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Respecte a la manca d’una prèvia informació a l’al·legant del contingut de la modificació de
forma personalitzada, directa i personal, l’Ajuntament ha donat compliment als requisits de
publicitat i de participació dels particulars en els processos de planejament urbanístic, tal com
estableix la legislació, no essent legalment exigible la notificació individualitzada. Altrament,
tampoc es va considerar aquesta “deferència” donat el contingut i l’objecte molt limitat de la
modificació, que en cap cas suposa una limitació de drets urbanístics ni la imposició de càrregues
singulars.

En allò que és substancial, l’al·legació no té raons tècniques que la justifiquin ni pel que fa
als suposats perjudicis susceptibles de ser indemnitzats, ni pel que fa a la inexistent afectació a
espais lliures o zones verdes. En ambdós casos l’al·legació té caràcter preventiu o “ad cautelam”, i
per tant sense contingut tècnic a considerar:


La modificació del planejament no suposa una limitació als drets dels titulars de l’àmbit
afectat ni de les expectatives atorgades pel POUM, sinó una ordenació del mateix adequat a
les noves realitats, als efectes d’una millor i posterior gestió i urbanització.



El caràcter indicatiu dels espais lliures de la modificació de POUM, esdevindrà vinculant amb
l’aprovació del planejament derivat. A més la compatibilitat de la infraestructura tècnica i la
superfície d’espais lliures o sistemes viaris, ja ve contemplat a la normativa.

TERCER. APROVAR PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MOLLERUSSA, EN L’ÀMBIT DELS PLANS PARCIALS D’ACTIVITATS,
SUBd-9b, SUBd-11, en els termes i abast establerts en la documentació tècnica presentada per
l’arquitecte Sr. Ramón Llobera Serentill, en nom de la mercantil FERGERDELL, S.L., assumint-ne la
iniciativa de la proposta l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò disposat als articles 85.1, 96 i
101 del TRLU i concordants del RLU.
QUART. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida l’expedient complert, degudament
diligenciat a fi i efecte que, de conformitat amb allò previst a la l’article 80 del TRLU, procedeixi a llur
aprovació definitiva.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=3020.0&endsAt=3
846.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per setze (16) vots a favor dels Srs./Sres. Regidors/es, Marc Solsona,
Pere Garrofé, Anna Maria Carné, Rosalia Carnicé, Dolors Bargalló, Ramon Teixidó, Bernat Díaz, Joan
Ramon Domingo, Raquel Pueyo, Engelbert Montalà, Letícia Carné, Joan Manuel Solé, Rosa Maria
Florensa, Narcís Romà, Joel Bastons i Alonso Soria i una( 1) abstenció del Sr. Regidor Joan
Simeón .
6.- PRP 2020/951 RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR, DEL JUTJAT DE
PAU DE MOLLERUSSA.L’Alcalde dóna compte al Ple de la proposta de Presidència, dictaminada favorablement per la
Comissió Informativa de Règim Intern i Acció Social Ordinària en la sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2020, amb el contingut següent:
"Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix el següent:
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1. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la
Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent.
2. Els Jutges de Pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de l'Ajuntament amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que reuneixin les
condicions legals, i així ho sol·licitin. Si no hi hagués sol·licitants, el Ple elegirà lliurement.
Resultant que, atenent el fet de la finalització del mandat actual del Jutge de Pau, fou iniciat per
acord de la Junta de Govern de 22 d’octubre de 2020, el procediment legal per a la provisió del
càrrec indicats, havent-se presentat, durant el termini hàbil previst, comprès entre els dies 5 de
novembre i 2 de desembre de 2020, les sol·licituds, per part dels veïns que a continuació es
relacionen:
Càrrec:
JUTGE DE PAU titular.
Candidats:
Sr. DE LAS HERAS VALLVERDU, Josep Maria.
Atès que el peticionari reuneix les condicions legals exigides per la Llei Orgànica del Poder Judicial i
no esta incurs en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes per al desenvolupament
de les funcions judicials.
Atesa la proposta presentada al respecte, l’Alcaldia sotmet a la consideració del Ple l’adopció, amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, els següents ACORDS:
Primer. Elegir per a l’exercici del càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR del Jutjat de Pau de
Mollerussa, el Sr. DE LAS HERAS VALLVERDU, Josep Maria.
Segon. Trametre la proposta aprovada, juntament amb la còpia de l’expedient tramitat, a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sol·licitant que es procedeixi al nomenament
esmentat.
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes legals oportuns.
Finalitzada la lectura de l’anterior Proposta la Presidència pregunta si hi ha alguna intervenció al
respecte, produint-se les següents:

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=3846.0&endsAt=3
998.0
Finalitzades les intervencions esmentades, la Presidència sotmet a la consideració del Ple la proposta
presentada i és aprovada per unanimitat dels membres presents.
7.- PRP 2020/950 DONAR COMPTE DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D'HABITANTS A 1 DE
GENER DEL 2020.Atès el que es determina en l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial (RD.
1690/1986, d'11 de juliol, modificat pel RD.2612/1996, de 20 de desembre), es dóna compte del
RESUM NUMÈRIC DEL MOVIMENT DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA, referit a 1 de
gener del 2020, les quals dades resultants, en referència a 1 de gener de 2019, són les següents:
Població a 1 de gener de 2019: ..................... 16.076
ALTES d'1-01-19 a 31-12-2019: ....... + 1054
BAIXES d'1-01-19 a 31-12-2019: ....... 925
Diferència ....................................... +
129
POBLACIÓ A 1 DE GENER DEL 2020: .............. 16.205
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Les alteracions produïdes en el període gener a desembre de 2019, han estat les següents:
ALTES
Immigració ....................
926
Naixement .....................
120
Omissió .........................
8
TOTAL ...........................
1054
BAIXES
Emigració ......................
Defunció .......................
Inclusió Indeguda ..........
Duplicats .......................
Caducitat .......................
TOTAL ...........................

784
116
5
1
19
925

Els resultats numèrics de la revisió anual es trametran a l'Institut Nacional d'Estadística als efectes
legals oportuns.

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff8080817578fcae017685b0f31600fd?startAt=3998.0

El Ple se’n dóna per assabentat i conforme.
I sense altres assumpte a tractar, essent les vint-i-dos hores i dotze minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel president,
juntament amb mi, el secretari, que en dono fe.

