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A J U N T A M E N T D ' A R T E S A D E S E G R E 

EDICTE 1390 
En Leopoldo Bunol Torà, actuant en nom CPAC Confecció, 
S .L., ha sol·licitat d'aquesta Alcaldia llicència per a l'obertu
ra de taller de confecció de peces de vestir, l 'emplaçament de 
la qual fóra al C/ Mare de Déu del Pla, núm. 33. 
D'acord amb l'article 30 n.° 2 apartat a) del Reglament d'ac
tivitats molestes, nocives, insalubres i perilloses de 30 de no
vembre de 1961 s'ha obert informació pública, durant el ter
mini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna ma
nera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom 
pretén establir, puguin fer les observacions pertinents. 
L'expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores 
d'oficina a la Secretaria d'aquest Ajuntament. 
Artesa de Segre, a 9 de febrer de 1996. 
L'Alcalde (il·legible). 

AJUNTAMENT DE BASSELLA 

EDICTE 1471 
Ramon Angrill i Caelles, veí d'Aguilar de Bassella (Basse
lla), ha demanat a aquesta Alcaldia llicència municipal per a 
establir una indústria dedicada a estabulació lliure destinada 
a explotació de vaquí lleter a Aguilar de Bassella, polígon 1, 
parcel·la 63. 
Atès el que disposa l'article 30, Núm. 2, apartat a) del Regla
ment d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, 
de 30 de novembre de 1961, s'exposa aquesta sol·licitud a in
formació pública durant un termini de deu dies naturals, per
què qui es consideri afectat per la indústria esmentada, pugui 
efectuar les observacions i les reclamacions que cregui con
venients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria 
d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina. 
Bassella, 7 de febrer de 1996. 
L'Alcalde (il·legible). 

A J U N T A M E N T D E B O V E R A 

EDICTE 1449 
L'Ajuntament en ple, en sessió del dia 26 de gener de 1996, 
acordà sol·licitar a l'Excma. Diputació de Lleida, una bestreta 
reintegrable sense interès per un import de tres milions de 
pessetes (3.000.000 de pessetes) amortitzables en deu anuali
tats i amb destinació al finançament de les obres de construc
ció de la Casa de l'Ajuntament. 
La qual cosa es fa pública als efectes que durant el terminí de 
quinze dies hàbils es puguin presentar reclamacions en la Se
cretaria de l'Ajuntament, en hores d'oficina, on es podrà exa
minar l'expedient. 
Bovera, 5 de febrer de 1996. 
L'Alcalde (il·legible). 

A J U N T A M E N T D E CASTELLNOU D E S E A N A 
»- EDICTE D'INFORMACIÓ PUBLICA 1384 

És aprovada inicialment en el ple de 7 de febrer de 1996, la 
memòria valorada corresponent a la construcció d'una clave
guera a la partida Carrasca redactada pels serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pla d'Urgell amb un pressupost de 
2.670.261 pessetes. 
S'acorda l'exposició al públic dels documents tècnics i de 
l'acord d'aprovació per un termini de trenta dies a comptar 
des de l'endemà de la data de publicació en el BOP, per tal de 
què les persones interessades puguin presentar reclamacions 
o al·legacions, tal com disposa l'article 219.2 de la Llei 8/87, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
Una vegada finalitzat el termini d'exposició al públic, i en cas 
de no presentar-se reclamacions i al·legacions, l'acord adop

tat esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de nou 
acord. 
Castellnou de Seana, 8 de febrer de 1996. 
Signat, Miquel Mitjans Galitó. 

A J U N T A M E N T D ' ISONA I C O N C A D E L L A 

•• E D I C T E 1330 
El Ple de la Corporació Municipal, en sessió de data 7 de fe
brer de 1996, va aprovar els padrons cobratoris que tot seguit 
es diran per aquest exercici 1996, fiscals i preus públics, 
obrint-se un termini de trenta dies per tal de que els interessats 
puguin formular les reclamacions que considerin oportunes. 
En cas de no presentar-se reclamacions l'acord s'entendrà de
finitivament aprovat. 
Fiscals: 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Conservació d'espais als cementiris municipals. 
Servei de clavegueram. 
Servei de prevenció i extinció d'incendis. 
Preus públics. 
Subministrament d'electricitat. 
Subministrament d'aigua. 
Desaiguament d'encanalades. 
Rodatge i arrossegament de vehicles no gravats per l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 
Trànsit de bestiar. 
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb fi
nalitat lucrativa. 
Isona i Conca Dellà, 8 de febrer de 1996. 
L'Alcalde-President de la Corporació, Agustí Graell i Comet. 

A J U N T A M E N T D ' ISONA I CONCA D E L L À 

t- EDICTE 1331 

Aprovada per la Corporació Municipal en Ple, en sessió de 
data 7 de febrer de 1996, el pla de dades i terminis de cobra
ment en període voluntari pels tributs i preus públics periòdics 
de cobrament per rebut, es fa públic tot seguit per a coneixe
ment general, en compliment al que disposa l'article 88 del 
Reglament General de Recaptació. 
Rebuts trimestrals: 
Subministrament d'aigua i subministrament d'electricitat, des 
del dia 20 del primer mes del trimestre següent al dia 20 o im
mediat hàbil posterior del tercer mes. 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 
Coincidint amb els rebuts trimestrals corresponents al quart 
trimestre de 1995, segons el que disposa l'apartat primer. 
Resta de rebuts anuals: 
Coincidint amb els rebuts trimestrals corresponents al tercer 
trimestre, segons el que disposa l'apartat primer. 
Rebuts no domiciliats: 
Tindran el mateix termini de cobrament en voluntària, una 
vegada se'ls hagi comunicat el deute tributari. 
Transcorreguts els terminis assenyalats sense que s'hagin sa
tisfet els dèbits, aquests tindran un recàrrec del 20% iniciant-
se el procediment cobratori per via de constrenyiment, exi
gint-se per tant els interessos de demora i les costes que pu
guin prOduir-se. 
Isona i Conca Dellà, 8 de febrer de 1996. 
L'Alcalde-President de la Corporació, Agustí Graell i Comet. 

— • — 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

EDICTE D'INFORMACIÓ PUBLICA 1327 
No havent-se presentat cap reclamació ni suggeriment en
front l'acord d'aprovació inicial del Text Refós dels Estatuts 
de l'Organisme Autònom «Patronat de Fires de Mollerussa», 
adoptat en la sessió plenària celebrada el dia 28 de desembre 
de 1995 i objecte de publicació al BOP núm. 160, del dia 30 
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de desembre de 1995, els acords inicials esdevenen defini
tius. 
En conseqüència, i atès el que s'estableix a l'article 70.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es pro
cedeix a la publicació íntegra dels esmentats Estatuts, el text 
refós dels quals, és el següent: 

ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTÒNOM 
PATRONAT FIRES DE MOLLERUSSA 

Capítol I 
Naturalesa i finalitats 

Article 1. Tal com és establert en els articles 85 c) i següents 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, i en la 
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, s'institueix un 
Organisme Autònom Local que es regirà pel present Estatut 
per les disposicions citades i altres normes de legal aplicació. 
Article 2. L'Organisme Autònom Local que s'institueix tin
drà la denominació de Patronat Municipal de Fires de Molle
russa i estarà dotat de personalitat jurídica pròpia que caracte
ritza aquesta forma de gestió directa del servei. 
Article 3 . Aquest Organisme Autònom Local haurà d'ésser 
dirigit i regulat per un Consell Directiu i tindrà com a finali
tats: 
a) Programació, organització i coordinació de tot allò que faci 
referència a la Fira de Mostres General que se celebra anual
ment a Mollerussa, amb la denominació de la Fira de Sant Jo
sep i les altres que s'organitzin. 
b) Procurarà la creació d'altres fires, exposicions i fires-mer-
cat. 
c) Promoure, en el seu més ampli sentit, la diversificació eco
nòmica del municipi de Mollerussa, tenint en compte les se
ves característiques peculiars i els recursos que es puguin 
aprofitar. 
d) Promoure els assentaments d'empreses. 
e) Desenvolupament econòmic, millorant l'estructura pro
ductiva. 
f) Realització d'estudis i assistència tècnica, econòmica i ju
rídica necessària pel desenvolupament econòmic. 
g) La informació sobre els beneficis i els avantatges que ofe
reixen les Administracions Públiques i la Comunitat Econò
mica Europea pel desenvolupament del Municipi. 
h) La cooperació amb altres organismes públics o privats que 
realitzen funcions de promoció econòmica, 
i) Promoure mesures de suport al comerç, serveis i indústria, 
j) En general, totes aquelles activitats que redundin en el de
senvolupament econòmic i social del municipi. 
Article 4 . L'Organisme Autònom Local Patronat Municipal 
de Fires de Mollerussa té el domicili a Mollerussa, avinguda 
del Canal, s/n, 2a planta. No obstant, aquest domicili, previ 
l'acord de l'organisme competent i acomplint els demés re
quisits fixats a la legislació es podrà canviar. 

Capítol II 
Dels òrgans de govern i de les seves atribucions 

Article 5. L'Administració de l 'Organisme Autònom Local 
Patronat Municipal de Fires de Mollerussa, es farà mitjan
çant: 
a) El Consell Directiu. 
b) El Director del Patronat. 

Secció la.— Del Consell Directiu 
Article 6. El Consell Directiu de l'Organisme Autònom Lo
cal Patronat Municipal de Fires de Mollerussa estarà format 
per: 
a) El President que serà el Batlle de Mollerussa. 
b) El sots-President, que serà un regidor nomenat pel Batlle. 
c) Els vocals que seran: 
— 7 representants de l'Ajuntament. 
— 1 representant de la Diputació de Lleida. 
— 1 representant de la Conselleria d'Indústria de la Generali
tat . ' 
— 1 representant del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. 
— El Delegat a Mollerussa de la Cambra de Comerç i Indús
tria. 
— El President del Sindicat de Regs dels Canals d'Urgell. 
— 1 representant de l'Associació Mollerussa Comercial. 
— 1 representant del Centre d'Investigació Frutícola de Llei

da (IRTA). 
— El Director del Patronat. 
d) El Secretari que serà el de l'Ajuntament. 
e) L'Interventor que, igualment, serà el de l'Ajuntament. 
Article 7. El nomenament, renovació i substitució dels com
ponents del Consell Directiu es farà: 
a) Pels membres representants de l'Ajuntament, cada vegada 
que es renovi el Consistori elegits proporcionalment al nom
bre de Consellers de cada Grup devent tenir el Grup Polític 
com a mínim un representant, encara que no resulti propor
cional. 
b) Pels altres membres^ sempre que deixin el càrrec pel que 
accediren al Consell Directiu o es renovin els seus òrgans rec
tors. 
Article 8. Seran competències del Consell Directiu: 
a) Determinar les línies generals d'actuació per a la consecu
ció de l'objecte social. 
b) Aprovar els pressupostos anuals, així com també la seva li
quidació. 
c) Nomenar el Director del Patronat Municipal de Fires de 
Mollerussa a proposta del President del Consell. 
d) Concedir distincions honorífiques, a proposta del Presi
dent i/o Director del Patronat. 
e) Proposar a l'Ajuntament les modificacions d'aquests Esta
tuts. 
f) Proposar a l'Ajuntament les Ordenances fiscals regulado
res de les taxes d'ocupació d'espais. 
g) Nomenar als comitès organitzadors de les Fires que orga
nitzi el Patronat a proposta del Director de l'esmentat Patro
nat. 
h) Decidir les altres qüestions que li siguin sotmeses pel Di
rector del Patronat. 

Secció 2a.— Règim intern 
Article 9. El Consell Directiu es reunirà: amb caràcter ordina
ri, dos cops a l 'any, en el primer i tercer trimestre; amb caràc
ter extraordinari, sempre que la convoqui el President, per 
iniciativa pròpia, per petició escrita raonada —assenyalant els 
punts a tractar— d'una quarta part dels membres del Consell 
Directiu. 
Article 10. Les sessions seran convocades, com a mínim, 
amb dos dies d'antelació, adjuntant-hi l'ordre del dia. Durant 
aquest període es podrà consultar la documentació necessària 
per a poder prendre acords. 
Es tindrà per vàlidament constituïda la sessió sempre que hi 
assisteixin una tercera part dels seus membres. Es podrà de
manar la presència a les reunions dels tècnics, assessors o 
d'altres persones que s'estimin convenients, hi assistiran amb 
veu però sense vot. 
Article 11. Els acords es prendran per majoria simple de vots, 
en cas d'empat, un cop repetida la votació, decidirà el vot de 
qualitat del President. 
Article 12. El President convocarà, obrirà i tancarà les ses
sions, dirigirà els debats i concedirà els toms de paraula, sot
metrà les qüestions a votació o podrà ajornar-la per a una altra 
sessió o suspendre-la, en cas d'absència o malaltia el substi
tuirà el sots-president. 
Article 13. El Secretari serà el responsable de la marxa admi
nistrativa de rOrganisme Autònom Local, assessorarà en les 
qüestions per les que sigui requerit a fer-ho amb l'antelació 
suficient, transcriurà els acords al llibre d'actes obert a l'efec
te i emetrà certificacions d'acta sobre els acords presos. 

Secció 3a . - Del Director del Patronat 
Article 14.— El Director del Patronat Municipal de Fires de 
Mollerussa serà el President dels Comitès Organitzadors de 
les Fires, i les seves facultats i deures seran els següents; 
a) Presidirà, obrirà i tancarà les sessions dels comitès, les sus
pendrà si s'escau, dirigirà els debats, complirà i farà complir 
els acords presos pels comitès que organitzi el Patronat. 
b) Complir i fer complir les resolucions i acords del Consell 
Directiu. 
c) Els actes de gestió ordinària del Patronat. 
d) Proposarà les mesures necessàries pel bon funcionament i 
consecució de les finalitats del Patronat i comitès organitza
dors. 
e) Confeccionarà, juntament atnb el Tresorer, l 'avanç del 
projecte de pressupost. 
f) Es relacionarà amb les entitats que calgui per tal d'assolir 
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el bon funcionament del Patronat. 
g) L'organització general i executiva de les manifestacions fi
rals que s'organitzin. Fira de Sant Josep i altres, 
h) Contractar i aprovar la realització d'obres, instal·lacions i 
prestació de serveis de qualsevol tipus, encaminats al bon fi 
del Patronat i d'acord amb les bases d'execució del pressu
post, i les disposicions legals vigents en matèria de contracta
ció locals. 
i) Obrir o cancel·lar comptes corrents, llibretes d'estalvis, 
sota el control de l'Interventor Municipal, 
j) Proposar al Consell Directiu la concessió de distincions ho
norífiques. 
k) Conservar i administrar els béns i les instal·lacions. 
1) Proposar al Consell Directiu el calendari de manifestacions 
firals a realitzar. 
m) Contractar temporalment al personal laboral necessari per 
un termini no superior a 6 mesos, renovables, i prèvia l 'exis
tència de consignació pressupostària, per a portar a terme les 
activitats que li són pròpies, de conformitat amb les disposi
cions aplicables al personal que està al servei de les entitats 
organismes autònoms locals amb personalitat jurídica prò
pia. 
n) Promoure i gestionar tot allò que reflecteix l'article 3 , en 
els seus diferents apartats. 
o) Les altres que li puguin encarregar el President i el Consell 
Directiu. 

Capítol III 
El Comitè Organitzador 

Article 15. El Comitè Organitzador de la Fira de Sant Josep 
estarà format: 
a) El Director del Patronat que en serà el President. 
b) El representant del Batlle de Mollerussa. 
c) Els vocals designats pel Consell Directiu, a proposta del 
Director del Patronat i d'acord a la normativa legal vigent 
aplicable. D'entre els vocals es designaran les persones que 
faran funcions de Secretari i Tresorer, en les quals el Secreta
ri i Interventor del Consell Directiu podran delegar funcions. 
d) El representant de la Conselleria d'Indústria de la Genera-, 
litat de Catalunya. 
e) El representant de la Cambra de Comerç de Lleida. 
Article 16. El Comitè Organitzador amb exclusió de les ma
tèries que correspon al Consell Directiu i al Director del Pa
tronat tindrà les facultats de gestió i organització de la Fira de 
Sant Josep i les altres manifestacions firals, dintre de les lí
nies assenyalades en l'article 9 gaudint de les facultats jurídi
ques i econòmiques necessàries per tal de millor d'aconseguir 
les finalitats. 
Article 17. Seran competències del Comitè Organitzador de 
la Fira de Sant Josep: 
a) L'organització general i executiva. 
b) La distribució dels espais dintre els recintes firals. 
c) Nomenar entre els vocals als responsables d'àrees concre
tes així com qualsevulla comissió, fixant la seva competèn
cia, durada i composició. 
d) Presentar per mitjà del Director del Patronat al Consell Di
rectiu els pressupostos, liquidacions i la memòria anual, així 
com també els projectes en cartera. 
e) Proposar mitjançant el Director del Patronat, les taxes 
d'utilització dels espais firals. 
f) Proposar mitjançant el Director del Patronat, al Consell Di
rectiu la modificació d'aquests Estatuts. 
g) L'ocupació de terrenys amb motiu de la Fira, previ el vist-
i-plau del Batlle de Mollerussa. 
h) La gestió i administració dels recursos pressupostaris, 
i) Totes les demés qüestions que no siguin competència ex
clusiva del Consell Directiu i del Director del Patronat. 
Article 18. Les competències reflectides en l'article anterior 
(17), seran igualment d'aplicació en les altres manifestacions 
firals que s'organitzin, d'acord amb el Consell Directiu. 
Article 19. Els Comitès Organitzadors es reuniran cada vega
da que els convoqui el seu President, amb una antelació míni
ma de 48 hores acompanyada de l'ordre del dia. 
Les sessions estaran vàlidament constituïdes, sempre que hi 
assisteixin la tercera part dels seus membres, incloent-hi el 
President i el Secretari. Els acords es prendran per majoria 
d'assistents, decidint en cas d'empat el vot de qualitat del 

President. 
Article 20. El Secretari dels Comitès Organitzadors, seran els 
responsables de l'organització i de la bona marxa administra
tiva d'aquest comitè. 
Informarà en les qüestions per les que sigui requerit a fer-ho, 
prendrà nota dels acords que transcriurà en el Llibre d'Actes. 
Article 2 1 . L'Interventor del Consell Directiu o la persona 
que designi que serà el Tresorer dels Comitès Organitzadors, 
serà el responsable de la comptabilitat d'aquest Comitè coad
juvant a la realització de pressupostos i propostes de taxes. 
Anualment presentarà l'Inventari dels béns i la liquidació de 
l'exercici. 

Capítol IV 
Patrimoni i Règim Econòmic 

Article 22. El Patrimoni de l'Organisme Autònom Local Pa
tronat Municipal de Fires de Mollerussa, estarà constituït per: 
a) Les donacions de béns mobles i immobles que li faci 
l'Ajuntament. 
b) Les donacions de tota classe de béns que li facin les Entitats 
i demés persones. 
c) Tot el material de construcció, ornamentació, mobiliari i el 
que adquireixi per mitjans propis. 
Article 23 . L'Organisme Autònom Local Patronat Municipal 
de Fires de Mollerussa podrà adquirir tota classe de béns per 
tal d'aconseguir els seus objectius d'acord amb les consigna
cions pressupostàries aprovades, a fi de donar compliment a 
les finalitats del mateix estipulades en l'article 3 d'aquests 
Estatuts. 
Article 24. El règim econòmic es basarà en el Pressupost 
anual d'ingressos i despeses que, un cop aprovat pel Consell 
Directiu, s'elevarà a l'Ajuntament per la seva aprovació. 
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. El pressu
post podrà prorrogar-se. 
Article 25. Els ingressos de l 'Organisme.Autònom Patronat 
Municipal de Fires de Mollerussa, seran els següents: 
a) L'assignació Municipal anual consignada en els pressu
postos de l'Ajuntament. 
b) Assignacions i subvencions d'altres Corporacions o enti
tats públiques o privades. 
c) Donacions particulars. 
d) Els ingressos derivats de les organitzacions firals. 
e) Els resultats provinents d'exercicis anteriors. 
f) Altres possibles ingressos derivats de l'activitat de promo
ció, d'acord amb l'article 3 d'aquests Estatuts. 
Article 26. Per efectuar pagaments caldran les signatures del 
President del Consell Directiu, del Director del Patronat i de 
l'Interventor o persona en el qual delegui. 

Capítol V 
Reglament de règim intern 

Article 27. Si es considera oportú pel bon funcionament de la 
Fira de Sant Josep, o qualsevol altra manifestació firal que 
s'organitzi, es podrà confeccionar un reglament d'Ordre In
tern que caldrà que sigui aprovat pel Consell Directiu. 

Capítol VI 
Duració i dissolució 

Article 28. El Patronat Municipal de Fires de Mollerussa tin
drà una duració indefinida, determinada per l'acompliment 
de les finalitats per les quals s'ha constituït. 
Article 29. El Patronat podrà ser disolt: 
a) Quan ho estimi convenient l'Ajuntament en Ple per modi
ficació del sistema de gestió del servei municipal, a proposta 
del Consell Directiu. 
b) Per resultar impossible aplicar als esmentats fins les activi
tats i mitjans de que disposi. 
Al disoldre's el Patronat, l'Ajuntament el succeirà universal
ment i tots els béns adscrits al Patronat passaran a plena dis
posició de l'Ajuntament. 

Diligències d'aprovació: 
El Text Refós dels Estatuts del Patronat Municipal de Fires de 
Mollerussa, ha estat aprovat pel Consell Directiu d'aquest 
Organisme Autònom, en la sessió extraordinària celebrada el 
dia 4 de desembre de 1995. 
El Text Refós dels Estatuts del Patronat Municipal de Fires de 
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Mollerussa, ha estat aprovat inicialment per l'Ajuntament 
Ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 de desembre de 
1995. 
Enfront els acords esdevinguts definitius, podrà interposar-se 
recurs contenciós-administratiu, davant l'esmentada juris
dicció, en el termini de dos (2) mesos comptats del dia de la 
publicació d'aquest edicte al BOP. 
Mollerussa, 8 de febrer de 1996. 
L'Alcalde, Josep Grau i Seris. 
En dono fe. El Secretari de l'Ajuntament, Manuel Civís i 
Llovera. 

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 

- EDICTE D ' INFORMACIÓ PÚBCICA 1328 
No havent-se presentat cap reclamació ni suggeriment en
front l'acord d'aprovació inicial del text de l'ordenança regu
ladora de l'activitat comercial de venda no sedentària de Mo
llerussa, adoptat en la sessió plenària celebrada el dia 28 de 
desembre de 1995, i objecte de publicació al BOP núm. 160, 
del dia 30 de desembre de 1995, els acords inicials esdevenen 
definitius. 
En conseqüència, i atès el que s'estableix a l'article 70.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, es 
procedeix a la publicació íntegra de l'ordenança esmentada, 
el text de la qual és el següent: 

Ordenança reguladora de l'activitat comercial de venda no 
sedentària de Mollerussa. 
Preàmbul: 
L'Excm. Ajuntament de Mollerussa, en l'exercici de les 
competències pròpies atribuïdes pels articles 25.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i 63.2 de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril. Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i en ús de la potestat organitzadora que la vigent 
legislació li atorga, estableix l'ordenança reguladora de l 'ac
tivitat comercial de venda no sedentària que, sota la forma i 
denominació de mercat setmanal, es celebra a la ciutat de 
Mollerussa, els dimecres no festius de l 'any. 
L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació administrati
va, dins l'àmbit competencial del municipi, dels aspectes bà
sics i fonamentals de la modalitat de venda no sedentària, els 
quals preceptes responen, en la seva redacció, al contingut 
del Decret Legislatiu 1/193, de 9 de març, sobre comerç inte
rior, disposició legal que tindrà caràcter de legislació supletò
ria per a tots els casos o les particularitats que no siguin pre
vistos o regulats per la present ordenança municipal. 
I. Naturalesa i àmbit d'aplicació. 
Article 1. 
Aquesta ordenança té com a finalitat, la regulació administra
tiva de les condicions, requisits i termes generals que han de 
complir-se per a l'exercici de l'activitat de venda que es rea
litzi dins el terme de Mollerussa, fora d'un establiment co
mercial permanent. 
L'única activitat de venda de les característiques determina
des en l'apartat anterior, que podrà ésser autoritzada a la via 
pública, serà la venda no sedentària en llocs fixos i conforme 
es determina en els articles següents. 
Article 2. 
Es considera venda no sedentària als efectes d'aquesta orde
nança la realitzada per comerciants, fora d'un establiment co
mercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica 
o continuada, en els perímetres i en llocs degudament autorit
zats, en instal·lacions comercials desmuntables o transporta
bles, incloent-hi els camions botiga i en els termes i les condi
cions establertes en la present ordenança. La venda a què es 
refereix la present ordenança solament es podrà exercir en la 
forma de mercat setmanal. 
En conseqüència, queda totalment prohibida en el terme mu
nicipal de Mollerussa, la venda ambulant en llocs i dates va
riables i la venda ambulant itinerant en vehicles-tenda. L'in
compliment d'aquestes disposicions facultarà a l'Ajuntament 
a adoptar quantes mesures legals siguin procedents incloent-
hi l'eventualitat d'intervenir els productes exhibits, com a ac

ció de cautela en cas d'infracció. 
Article 3. 
L'Ajuntament podrà autoritzar la venda no sedentària en el 
municipi de Mollerussa, en els perímetres i en llocs que de
termini segons les necessitats i que a cada moment aconselli 
pel millor desenvolupament de mercat i comerç, fixar el 
nombre total de llocs permesos, així com les seves dimen
sions. 
A aquest efecte, tindrà en compte d'una banda el nivell 
d'equipament comercial existent a la zona, i de l'altra, l 'ade
quació de la dita venda a l'estructura de consum de la pobla
ció i la seva densitat, així com el nombre de comerç existent 
a la població. 
Les autoritzacions que atorgui l'Ajuntament s'entendran com 
a concessions per a ocupeu- un dels llocs determinats o deter
minables, dins el perímetre habilitat per a l'exercici de la ven
da no sedentària. Per raons d'interès públic o per criteris 
d'oportunitat derivats de la potestat organitzativa, deguda
ment justificats, l'Ajuntament podrà modificar la ubicació 
dels llocs inicialment assignats, essent d'obligada acceptació 
pel titular de l'autorització sense dret a indemnització o com
pensació. 
Article 4. 
La venda no sedentària prevista en l'article 1 anterior, única
ment es podrà realitzar sota la modalitat de mercats periòdics, 
essent la periodicitat habitual i determinada, tots els dimecres 
no festius de l 'any. 
No obstant, l'Ajuntament resta facultat, si es considera opor
tú, per a establir la venda no sedentària en mercats ocasionals 
o esporàdics que es facin amb motiu de festes o esdeveni
ments populars. 
Article 5. 
L'Ajuntament de Mollerussa, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 3 de la present ordenança, fixarà anualment 
el perímetre i el nombre total de llocs permesos per a venda 
no sedentària disponibles, determinarà els dies i horaris co
rresponents per a l'exercici de l'activitat i fixarà, si proce
deix, les dimensions de les parades. 
En el cas d'autoritzacions d'un nou mercat periòdic, o els 
ocasionals que es considerin adients, previstos en l'article 4 
anterior, requerirà un acord exprés de l'Ajuntament en el qual 
es fixarà la periodicitat o dia de celebració i quants elements 
siguin necessaris al respecte. 
II. Regulació administrativa de les parades. 
Article 6. 
Les autoritzacions per a llocs fixos s'expediran en document 
normalitzat, en el que constarà la identificació del titular, la 
ubicació precisa del lloc, els productes autoritzats, la data en 
què podrà portar-se a cap l'activitat, domicili habitual, núme
ro de DNI o permís de residència i fotografia. L'autorització 
es col·locarà en un lloc visible de la parada. L'autorització 
serà personal i intransferible. Els venedors no podran sots-
arrendar o cedir el lloc de parada. Només podran exercir l 'ac
tivitat en nom del titular, el cònjuge i llurs fills, que s'hauran 
d'acreditar mitjançant un certificat de convivència. En cas de 
no complir-se aquest requisit s' entendrà que el lloc ocupat per 
persones diferents de les indicades ha estat cedit o sots-arren-
dat irregularment, la qual cosa, de no provar-se el contrari, 
determinarà la caducitat de la llicència sense dret a cap in
demnització. 
La concessió de llicència de reserva de lloc dins del mercat 
setmanal de Mollerussa per a l'exercici de l'activitat haurà 
d'ésser sol·licitada pels interessats, o llurs representants, en 
imprès normalitzat, on es farà constar, entre d'altres, les se
güents dades: 
a) Nom i cognoms, domicili, telèfon, número de compte co
rrent de l'entitat bancària i nombre del DNI, o permís de resi
dència del titular-sol·licitant, i del representant si s'escau. 
b) Mercaderies a vendre, amb menció expressa de les que ha
gin de constituir l'activitat principal. 
c) Metres lineals de parada que se sol·licitin. 
La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent: 
Fotocòpia del DNI o permís de residència, si el sol·licitant és 
estranger. 
Un justificant on s'acrediti que està donat d'alta de la Segure
tat Social, i que es trobi al corrent dels pagaments de la matei
xa. 
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