
PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL 
INDUSTRIAL TERCERA AMPLIACIÓ DE NUFRI.  
 
En data 22.10.2009, la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Mollerussa va acordar 
aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic industrial tercera 
ampliació de NUFRI, promogut per la Junta de Compensació Pla Parcial industrial 3a 
ampliació de NUFRI, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. 
 
L’anunci d’informació pública fou publicat en el BOP de Lleida núm. 154 de data 3.11.2009, 
al diari Segre del dia 29.10.2009, al web de l’Ajuntament, des del dia 29.10.2009 fins el 
30.11.2009 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament des del dia 26.10.2009 fins el 27.11.2009. 
Així mateix, dins d’aquest període d’informació pública s’ha procedit a concedir audiència a 
les persones interessades, amb citació personal, sense que dins del període d’informació 
pública s’hagi presentat al·legacions ni suggeriments que facin referència a aquest expedient. 
 
Vist allò que estableix la legislació urbanística vigent i en concret els articles 113 del TRLU i 
125 del RLUC, 
 
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per 
Decret d’Alcaldia núm. 132/2007, de 18 de juny, per unanimitat dels seus membres, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic 
industrial tercera ampliació de NUFRI.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació i formalització de projectes de 
reparcel·lació, modalitat reparcel·lació per compensació bàsica, que anirà a càrrec del 
promotor, pels següents imports: 
 
300 Euros + 0,10% valor dels terrenys (1.155.931,91 euros) 
300 Euros + 1.155,93 euros 
TOTAL .....   1.455,93 euros. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’import corresponent als edictes publicats referents a 
aquest expedient, que han d’anar a càrrec del promotor, per un total de 268,80 euros. 
 
Quart.- Notificar el present acord al promotor i a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, així 
com a tots els que constin com a interessats en l’expedient, amb expressió dels recursos 
escaients.  
   

Mollerussa, 29 de desembre de 2009 
 

L’ALCALDESSA, 
 
 
 

Teresa Ginestà Riera 
 
 
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Aquesta proposta ha estat aprovada per la Junta de Govern 
en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2009.   
CERTIFICO: El Secretari 
 
Manuel Civis i Llovera 


