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Expt. 3/2015

Associoció Jove Orquestro de Ponenl
A/A Sr. Ferron Serro Ortego
C/ Lo Polmo. ó-10
25002 Lleido

Senyor,

L'Ajuntoment Ple, omb doto 30 de gener de 2015, odoptd entre oltres, l'ocord següent:
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APROVACIÓ

DEI CONYEN' DE CO¿¿ABORAC'ó ENIRE L'AJUNTAMENI DE LLEIDA I
I FIrAR T,Ús oT ['EsPA, DE L,EDIFIII DE

I.,ASSOC,ACIÓ JOVE ORQUESIRA DE PONENI PER REGUI.AR
L' AU DITORI MU N'CIP AL ENR'C GRANADOS

Vislo Io proposto de /o presidenfo de Io Comissió de Cutturo, Educoció i Esporfs, per unanimilot

s'ocordo:

Aprovor e/ conveni de col 'loboroció entre l'Ajuntomenf de Lleido i I'Associoció Jove Orquesfro
de Ponenf per regulor i fixor l' ús de I'espoi de l' edifici de t' Auditori Municipot Enric Gronodos. "

Elque us comunico per olvosire coneixement iols efectes odients.
Conlro oquest ocie odministrotiu que poso fi o lo vio odministrotivo es podrd inferposor recurs
potesioliu de reposició dovont de l'órgon que I'ho dictot en el termini d'un mes o comptor des
del dio segÜeni ql de lo recepció de lo notificoció d'oquest ocfe, o bé es podrd interposor
directoment recurs contenciós odministrotiu dovont del Jutjot Contenciós qdministrotiu de Lleido
en el termini de dos mesos. o compfor des del dio següenl ol de lo recepció de lo noiificoció
d'oquest octe, de conformitoi omb el que preveuen els orticles I ló i llZ de lo Llei30/ 19g2, de
26 de novembre, de régim jurídic de les odminislrocions públiques i del procediment
odministrotiu comÚ modificots per lo Llei 4199, I I'orticle 46 de lo Ltei 29/98, de 13 de jutiol,
regulodoro de lo jurisdicció conlencioso odministrotivo, sense perjudici que els inleressols puguin
inierposor quolsevol oltre recurs que estimin procedenl.
En el cos en qué s'inteiposi el recurs de reposició potesloiiu no es podrd interposor recurs
conienciós odminislroliu fins que sigui resolt expressoment o s'hogi produll lo desestimoció
presumplo del recurs de reposició interposol.
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