
EDICTE 
 
La Junta de Govern municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de maig de 
2010 va adoptar, entre altres, els següents acords: 
 
Primer.- Ratificar el conveni urbanístic signat el dia 17 de maig de 2010 entre l’Ajuntament 
de Mollerussa i els senyors José Peruchet Escales i Concepción Garnica Rovira amb l’objecte 
d’articular, de mutu acord, la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Mollerussa de 
terrenys de la seva propietat que formen part de l’àmbit del SUBd-8 del POUM de Mollerussa, 
qualificats com a sistemes d’equipaments comunitaris i per concretar els drets que se’n 
derivi. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de conformitat 
amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, així com en el tauler d’anuncis de la Corporació, la web municipal i en un 
dels diaris de major difusió local, i establir el termini d’un mes per a la consulta pública del 
conveni i per a la presentació de les al·legacions que s’estimin oportunes. Es podrà consultar 
l’expedient en les oficines de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa, els dies 
feiners, de 9 a 14 hores.  
L’acord es considerarà definitivament aprovat un cop transcorregut el termini d’informació 
pública sense que s’hagi presentat al·legacions. 
 
Tercer.- Trametre una còpia del conveni subscrit al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques en el termini d’un mes des de llur aprovació, a fi de què sigui inserit en la 
secció de convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament 
urbanístic de l’Administració de la Generalitat. 
 
Quart.- Facultar expressament l’alcaldessa per a la signatura de tots els actes que es derivin 
del present conveni, incloent l’escriptura pública davant notari, que s’aixecarà en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la resolució de les al·legacions i, si no n’hi ha, des del dia 
de finalització del termini d’exposició pública. 
 
Ciquè.- Agrair públicament al senyor José Peruchet Escales i a la senyora Concepción 
Garnica Rovira per la seva bona disposició en accedir a la cessió anticipada objecte del 
conveni, la qual cosa contribuirà a facilitar l’ampliació els equipaments educatius de la nostra 
ciutat. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als interessats amb expressió dels recursos que siguin 
escaients.  
 
El que es fa públic per a general coneixement. 
 
Mollerussa, 28 de maig de 2010 
 
 
 
L’alcaldessa, Teresa Ginestà Riera. 

 



  
 


