
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 25 de febrer  de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
 
20.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE L’HORTA DE 
LLEIDA 
 
Vista la proposta del regidor d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta, per unanimitat,  
s’acorda: 
 
1r. Estimar íntegrament les al·legacions i esmenes presentades a l’acord plenari 
d’aprovació inicial de l’Ordenança de l’Horta de Lleida següents, de conformitat amb la 
motivació que consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2022: 
 
- Al·legació número 2 presentada per l’EMD de Sucs: estimar les al·legacions 1a, 

2na, 3a i 4a. 
- Al·legació número 20 presentada per  Associació de Joves Agricultors i Ramaders 

de Catalunya – JARC: estimar l'al·legació 1a. 
- Esmena ERC: Estimar  amb proposta de nou redactat del text de l’article 14.3. 
- Esmena PSC: Estimar proposta de redactat adequat. 
- Esmena del Comú: estimar amb proposta d’incorporació al text definitiu de l’article 

8 de l’Ordenança de l’Horta del redactat que incorpora la proposta de modificació 
del PGOU referent a les línies d’evacuació i de transport de les centrals solars 
fotovoltaiques. 

- Esmenes de la FAVLL : estimar esmenes 2na i 6na 
 
2n. Estimar parcialment les al·legacions i esmenes presentades a l’acord plenari 
d’aprovació inicial de l’Ordenança de l’Horta de Lleida següents, de conformitat amb la 
motivació que consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2022: 
 
- Al·legació 5 presentada per la Comunitat de Regants de l'Horta: estimar 

parcialment les al·legacions 4a i 5na. 
- Al·legació 6 presentada per César Gemeno Marin: estimar parcialment l'al·legació 

1a. 
- Al·legació 9 presentada per Roger Sans Andres: estimar parcialment l'al·legació 

1a. 
- Al·legació 12 presentada per Joan Oms Pallisé: estimar parcialment l'al·legació 

1a. 
- Al·legació 14 presentada per Maria dels Àngels Felis Santorosa: estimar 

parcialment l'al·legació 1a. 
- Al·legació 15 presentada per Tui Higgins Bacaicoa: estimar parcialment 

l'al·legació 1a. 
- Al·legació 16 presentada per Lorda Montané Borràs: estimar parcialment 

l'al·legació 1a. 
- Al·legació 18 presentada per Jaume Badia Serrano: estimar parcialment 

l'al·legació 1a. 



 
3r. Desestimar les al·legacions i esmenes presentades a l’acord plenari d’aprovació 
inicial de l’Ordenança de l’Horta de Lleida següents, de conformitat amb la motivació 
que consta a l’informe tècnic de data 8 de febrer de 2022: 
 
- Al·legació 1 presentada pel Grup Municipal PSC: desestimar al·legacions 1a i 2na. 
- Al·legació 2 presentada per l’EMD Sucs: desestimar al·legació 5na. 
- Al·legació 3 presentada per Tui Higgins Bacaicoa: desestimar al·legacions 1a , 2na 

i 3a. 
- Al·legació 4 presentada per Joan Oms Pallisé: desestimar al·legacions 1a , 2na i 

3a. 
- Al·legació 5 presentada per la Comunitat de Regants de l'Horta: desestimar les 

al·legacions 1a, 2na. 3a, 6na, 7na i 8na. 
- Al·legació 6 presentada per César Gemeno Marin: desestimar les al·legacions 2na, 

3a, 4a, 5na, 6na, 7na, 8na, 9na i 10na. 
- Al·legació 7 presentada per Jesus Uriol Chavarriga: desestimar al·legacions 1a , 

2na i 3a. 
- Al·legació 8 presentada per Maria Lluïsa Creus Gispert: desestimar la única 

al·legació 
- Al·legació 9 presentada per Roger Sans Andres: desestimar les al·legacions 2na i 

3a 
- Al·legació 10 presentada per Roger Sans Andres: desestimar al·legacions 1a , 2na 

i 3a. 
- Al·legació 11 presentada per Maria dels Àngels Felis Santorosa: desestimar 

al·legacions 1a , 2na i 3a. 
- Al·legació 12 presentada per Joan Oms Pallisé: desestimar les al·legacions 2na i 

3a 
- Al·legació 13 presentada per Claudio Urbano Molina: desestimar al·legacions 1a , 

2na i 3a. 
- Al·legació 14 presentada per Maria dels Àngels Felis Santorosa: desestimar les 

al·legacions 2na i 3a 
- Al·legació 15 presentada per Tui Higgins Bacaicoa: desestimar les al·legacions 

2na i 3a 
- Al·legació 16 presentada per Lorda Montané Borràs: desestimar les al·legacions 

2na i 3a 
- Al·legació 17 presentada per Lorda Montané Borràs: desestimar al·legacions 1a , 

2na i 3a. 
- Al·legació 18 presentada per Jaume Badia Serrano: desestimar les al·legacions 

2na i 3a 
- Al·legació 19 presentada per Jaume Badia Serrano: desestimar al·legacions 1a , 

2na i 3a. 
- Al·legació 20 presentada per JARC: desestimar al·legacions 2na, 3a , 4a i 5na. 
- Esmenes de la FAVLL: desestimar les esmenes 1a i 4a. 
 
 
4t. Aprovar definitivament l’Ordenança de l’Horta de Lleida, el text literal de la qual figura 
com annex del present acord i forma part integrant d’aquest. 
 
5è. Publicar íntegrament l’Ordenança de l’Horta de Lleida aprovada definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, 
anunciant al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial 



 
de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text, i entrant en vigor un cop 
transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la seva total publicació. 
 
6è. Notificar aquest acord a les persones interessades que han presentat al·legacions, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
7è. Comunicar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
8è. Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, 
en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya. 
   
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat. 
 
Lleida, (a data de la signatura electrònica) 
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