ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PI CORRESPONENT AL
DIA 26 DE FEBRER DE 2009. NÚM. 2/09
- Lloc: Sala de sessions de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Pi
- Hora de començament: 21 hores i 30 minuts
- Hora d’acabament: 21 hores i 45 minuts
- Membres assistents:
PRESIDENT:
VOCALS PRESENTS:
VOCALS ABSENTS:

Joan Capdevila i Caldés, President de l’Entitat
Iu Rosell i Tor
Cap, es fa constar que la vocal Eva March Àlvarez va
renunciar al seu càrrec i que s’ha demanat formalment
la seva substitució.

- Secretari: Joan Antoni Yáñez Rodríguez, Secretari de l’Entitat.
Comprovada l’existència del quòrum necessari d’acord amb la normativa vigent, el President
obre l’acte i seguidament es procedeix a tractar els assumptes de la present sessió.
- Assumptes tractats i acords adoptats segons l’ordre del dia de la convocatòria efectuada:
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (DIA 2-2-2009, NÚM. 1/09)
L’acta de l’anterior sessió de la Junta de Veïns de l’EMD corresponent al passat dia 2 de
febrer de 2009, núm. 1/09, ha estat tramesa prèviament a la convocatòria de la present
sessió als membres tal i com preveu la normativa vigent.
Un cop estudiada i trobada d’acord, s’acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Aprovar l’acta de referència i ordenar la seva transcripció al corresponent llibre
d’actes.
2n. PETICIÓ SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE PER
PARC NATURAL 2009
Vist el que disposa la Resolució MAH/87/2009, de 22 de gener, per la qual es fa pública la
convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de
Catalunya per a l'any 2009 (codi de la convocatòria 04.10.09), publicada al DOGC núm.
5308, de 30-01-2009.
Vista la possibilitat i gran conveniència de sol·licitar, segons l’Ordre de referència, el
finançament per a l’actuació prevista a la memòria redactada a l’efecte per a actuacions
concretes de manteniment de camins ramaders i d’adequació de diverses infraestructures
ramaderes
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Vist que l’actuació esmentada s’ubica a la Muntanya de Pi, a dins del Parc Natural del CadíMoixeró, i que és de notable importància per a l’espai protegit del Cadí-Moixeró .
Vista la memòria d’actuacions i el pressupost redactats en els que figura la justificació,
descripció i valoració de les actuacions concretes proposades i els objectius que es pretenen
assolir.
El pressupost inicialment previst per a l’actuació és de 29.990,69 €.
Un cop deliberat l’assumpte, s’acorda per unanimitat dels membres el següent:
Primer. Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, a l’empara
de la Resolució MAH/87/2009, un ajut pel màxim import possible per poder executar les
actuacions abans descrites.
Segon. Facultar expressament el President per sol·licitar formalment la subvenció i per
tramitar l’expedient corresponent.
Un cop finalitzat l’acte, el President aixeca la sessió.
I perquè així consti, estenc aquesta acta, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President.
Pi, 19 de març de 2009
Vist i plau
EL PRESIDENT,

El Secretari,

Joan Capdevila i Caldés
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