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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ
DIA 30 DE JUNY DEL 2010

Essent les 18,30 hores del dia 30 de juny del 2010, es constitueix l’Hble. Comú de la
Parròquia de Sant Julià de Lòria en sessió extraordinària, per a procedir a l’arrendament
en pública subhasta de la muntanya de Francolí.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep PINTAT FORNÉ i l’Hble. Cònsol
Menor, Sr. Enric SANGRÀ TOMÀS, i amb l’assistència dels Hbles. Consellers de
Comú, Srs. Pere ACHÉ GULIAS, Josep MAJORAL OBIOLS, Enric NAUDI
COSTAFREDA, Beatriz LORENZO MARTÍN, Joan Antoni LEÓN PESO, Elisabeth
AGUILAR SÁNCHEZ, Oliver ALÍS SALGUERO, Patrick FRASES GARCIA i Joan
VIDAL MARTÍNEZ.
S’excusa l’absència de l’Hble. Conseller, Sra. Maria Jose MARCH VIVES, per trobarse fora del país.

ORDRE DEL DIA
1. Arrendament en pública subhasta de la muntanya de Francolí
Hble. Sr. Cònsol Major
Queda oberta la sessió extraordinària.
Abans de començar amb la subhasta, des del Comú, degut a la conjuntura i a la situació
econòmica complicada que hi ha, ha estat valorant modificar el preu de la subhasta, que
l’any passat si mal no recordo, era a partir de 400 euros amb dites de 50 euros, i jo
proposaria a tots els membres del Comú, si hi estan d’acord, i amb la intenció de
contribuir i fer un gest envers el sector agrícola i ramader de la nostra parròquia, de fer
una rebaixa en el preu de l’arrendament. I en aquest cas, proposaria sortir de 200 euros,
igualment, amb dites de 50 euros. Ho sotmeto a la vostra consideració, si us sembla bé.
Hi estem tots d’acord?
Doncs procedim a l’arrendament en pública subhasta de la muntanya de Francolí, amb
un preu de sortida de 200 euros. Senyors del públic, teniu la paraula.
Sr. Jordi Ramoneda Guitart
250 euros.
Hble. Sr. Cònsol Major
Molt bé, 250 euros.
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Si no hi ha cap més postor i els Consellers estan d’acord, adjudicarem l’arrendament de
la muntanya de Francolí al Sr. Jordi Ramoneda Guitart de Cal Mitjavila de Fontaneda,
per 250 euros, més 25 euros de despeses de subhasta.
Aquest arrendament és per a tota l’anyada 2010.
Molt bé, com hem acabat ja la sessió, i com és de costum, tot seguit prendrem un
aperitiu. S’aixeca la sessió.
Moltes gràcies a tots.

