
En referència a la pastilla de terreny situada al carrer Onze de setembre 
xamfrà amb Clot de Bassó, de la que s'ha vist realitzar alguns treballs 
voldríem que ens informessin i ens confirmin si el cas, a les següents 
preguntes: 
 
 
1. L'esmentat terreny és titularitat de l'Ajuntament o és de titularitat privada?  
 
2. Quina és la clau urbanística? Quins usos estan permesos? 
 
3. L'Ajuntament té constància d'alguna proposta d'activitat per aquesta pastilla? 

4. En cas d'haver rebut alguna proposta d'activitat: 
 
       a) Ens poden indicar, si és el cas, de quina activitat es tractaria? 

       b) Ens poden indicar si està aprovada, o ha arribat a algun acord 
l'Ajuntament amb l'empresa o persona que ha fet arribar aquesta proposta, si 
és el cas? 

       c) En quina data, si és el cas, es va entrar per registre el projecte per 
arribar a algun acord/conveni, o proposta? 

       d) En quina data s'ha arribat a l'acord o conformitat, si és el cas? 

       e) Consta dels informes favorables necessaris per poder dur a terme 
l'activitat? 

        f) En cas que el terreny sigui de titularitat municipal, consta dels informes 
favorables per poder cedir l'espai? 

        g) En cas que el terreny sigui de titularitat municipal, cal fer concurs de 
pública concurrència, per poder licitar la cessió de l'espai públic, a fi efecte de 
poder dur a terme activitat alguna? 
 
5. S'ha fet el pagament o tràmit per obtenir el permís d'obres o de treballs, a 
l'esmentat terreny? 

6. Si és el cas, quin import s'ha cobrat, en concepte de què i en quina data s'ha 
fet efectiva? 
 
7. S'han començat aquests treballs o obres, i han hagut de ser aturats per 
algun motiu? 
 
8. Si és el cas, qui ha practicat aquesta ordre, qui l'ha tramitat i quin ha estat el 
motiu? 
 
 
Els sol·licitem còpia de tots els documents, que acreditin les respostes 
que ens lliurin a aquestes preguntes que els formulem. 
 


