ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE PI CORRESPONENT AL
DIA 19 DE MARÇ DE 2009. NÚM. 3/09
- 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 55 minuts
- Membres assistents:
PRESIDENT:
VOCALS PRESENTS:
VOCALS ABSENTS:

Joan Capdevila i Caldés, President de l’Entitat
Iu Rosell i Tor
Eva March Àlvarez
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 26-2-2009, NÚM. 2/09)
L’acta de l’anterior sessió de la Junta de Veïns de l’EMD corresponent al passat dia 26 de
febrer de 2009, núm. 2/09, 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. ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI PER TAL D'INCLOURE LA FINCA DE LA
MUNTANYA DE PI (CUP 45)
Atesa la conveniència i necessitat d'incloure en l'inventari de béns d’aquesta Entitat la finca
corresponent a la Muntanya de Pi, inclosa al Catàleg d’Utilitat Pública amb el núm. 45 de
Lleida, i sense perjudici de la rectificació general i actualització de preus i de bens de
l’inventari que és necessari fer.
Un cop deliberat l’assumpte s’acorda per unanimitat dels membres, el següent:
Primer. Aprovar la inclusió puntual en l'inventari del bé que tot seguit s'indica:
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EPÍGRAF DE BÉNS IMMOBLES
- Núm. 1: Muntanya i bosc de Pi. Es correspon amb les següents parcel·les cadastrals:

Pel que fa a la cartografia i a les valoracions respectives es fa remissió expressa a les
corresponents dades cadastrals.
- Naturalesa i característiques de l’immoble: Bé patrimonial. Inclòs al Catàleg d’Utilitat
Pública de Lleida amb el núm. 45.
- Situació i límits segons escriptura: Muntanya i bosc de Pi amb totes les seves entrades i
sortides, drets i pertinences universals, en terme i parròquia de poble de Santa Eulàlia de Pi.
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Limita per Orient, part amb la Devesa d’Agustín Ribot de Santa Magdalena, part amb el
tossal o Mont anomenat de la Coma i prat Subirà del terme de Bellver; per Migdia, amb el
terme de Monells i Costás de Roset de terme de Saldes i Gisclareny; per Ponent amb la
partida anomenada Cardereñas, i amb l’extrem del canal de Bes i mont vulgo tossal
anomenat de la Calcina de terme de Santa Eugènia fins el camí i torrent de Taxerá; i a nord
amb honors de varis particulars, i camí de Vilella.
- Superfície: Té una superfície, segons el seu Projecte d’ordenació de 876 ha. Segons les
parcel·les cadastrals de 873.8579 ha .
- Títol en virtut del qual s’atribueix a l’entitat local: adquirit per mitjà d'escriptura de compra a
la Sra. Maria Bernarda de Barutell el dia 14 de gener de 1842.
- Rendes que produeix: les pròpies com a aprofitaments forestals.
- Càrregues: Cap.
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, 28 d’abril de 2009
Vist i plau
EL PRESIDENT,

El Secretari,

Joan Capdevila i Caldés
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