AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Jesús Luño Garcia, Secretari acctal. de l’Ajuntament de Mollerussa
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió 30 de juny de 2022 va adoptar el següent
acord:
PRP 2022/710 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE MODALITAT DEL SISTEMA DE
GESTIÓ URBANÍSTICA. CANVIANT DE COOPERACIÓ A COMPENSACIÓ. PA-08, POLIGON
ACTUACIÓ CAL CASTELLÓ.

La Junta de Govern de l’Ajuntament, en sessió 17 de març de 2022 va acordar
l’aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema de gestió urbanística. canviant de

Marc Solsona Aixala

Atès que l’aprovació inicial ha estat publicada al BOP Lleida núm. 60 de 28 de març de
2022 i al tauler d’anuncis municipal durant el termini d’un mes i que durant aquest
termini no hi ha hagut cap al·legació al respecte. Segons certificat emès pel Secretari
accidental de l’Ajuntament de data 06 de maig de 2022.
Vist l’informe de l’arquitecta de l’Ajuntament, Sra. Noemi Morell i Rivas de data 10 de
març de 2022. Que hi figura a l’expedient 2301-1-2022.
Vist el contingut del Projecte de reparcel·lació voluntària del PA 08. “polígon d’actuació
Cal Castelló” redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Brufau Niubó. Que hi figura a
l’expedient 2301-1-2022.
Es per tot l’anterior que en ús de les competències delegades per decret núm. 358/2019, es
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar definitivament el canvi de modalitat del sistema d'actuació previst per a la
gestió de polígon d’actuació cal Castelló PA-08, que passa de la modalitat de cooperació a la de
compensació bàsica.
SEGON. Aprovar l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de les finques resultants per la definició
dels Sistemes. La superfície de les quals hi figura al projecte de reparcel·lació i es corresponen
amb les finques 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 i 6.7
TERCER. Notificar aquest acord als interessats amb l’oferiment del recursos adients.

I perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del senyor Alcalde.
A la ciutat de Mollerussa, a data de la signatura electrònica

Jesus Luño Garcia
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cooperació a compensació. PA-08, polígon actuació Cal Castelló.
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