Dijous, 16 de juny de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016, s'ha acordat aprovar la convocatòria per a
l'adjudicació de les llicències d'ús temporal de 12 parcel·les dels horts municipals a Boada Vell, quin edicte s'insereix tot
seguit:
"EDICTE convocatòria relativa a l'adjudicació DE LES LLICÈNCIES D'ÚS TEMPORAL DE 12 PARCEL·LES DELS
HORTs MUNICIPALS A BOADA VELL.
1. Objecte
Adjudicació de les llicències d'ús temporal de parcel·les dels horts municipals a Boada Vell.
2. Requisits específics per formar part de la convocatòria
Estan facultades per participar en aquesta convocatòria les persones físiques que compleixin les següents condicions:
a) Ser persona física, major d'edat.
b) No conviure amb cap altre usuari d'un hort municipal. En aquest sentit, només es podrà presentar una sol·licitud per
unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
c) Estar domiciliat a Palau-solità i Plegamans, figurant al Padró municipal com a resident amb una antiguitat mínima d'un
any a la presentació de la sol·licitud.
d) No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu.
e) No haver estat privat d'una parcel·la d'hort municipal, previ expedient de revocació d'autorització.
3. Règim jurídic aplicable a la convocatòria
1. El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria serà el previst a l'article 3 del Reglament de règim d'ús dels horts de
titularitat municipal i per l'atorgament de llicències d'ús temporal de parcel·les d'horts al domini públic, aprovat pel Ple
Municipal de 28 de maig de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 28 d'agost, la seva
aprovació definitiva, si bé pel que fa a les parcel·les que passen a estar classificades com a equipament segons el nou
POUM, aprovat definitivament per acord de la CTUB de data 23 d'abril de 2015, atès que encara no ha estat publicat, la
llicència ho serà també en tant que ús provisional d'acord amb l'article 53.3 i 6 del TRLUC) deixant de tenir aquesta
consideració un cop estigui publicat el nou POUM.

Les llicències municipals que s'atorguin tenen la naturalesa d'ús privatiu del domini públic, regulat a l'article 57.2 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i, per tant, s'atorguen salvant el
dret de propietat i sense perjudici d'altri, i per tant, no suposa la transmissió del domini de la parcel·la d'hort utilitzada,
que continuarà essent propietat de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
5. Durada de les llicències
Les llicències d'ús privatiu de cadascun dels horts s'atorgaran per un període de tres anys, prorrogables per un any més
a petició de l'adjudicatari.
6. Règim econòmic de les llicències
Els adjudicataris de les parcel·les d'horts quedaran obligats a:
a) Ingressar a la Tresoreria Municipal una fiança de 50,00 EUR, en un termini de 15 dies des de la notificació de
l'adjudicació de la llicència, i es retornarà a la finalització del termini de la llicència d'ús privatiu de la parcel·la d'horta.
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b) Satisfer la taxa establerta per a la utilització dels horts municipals regulada per l'Ordenança Fiscal núm. 17 de
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, establerta en 40,00 EUR per parcel·la i any.
7. Presentació de sol·licituds
Per participar en la convocatòria caldrà formalitzar la sol·licitud (conforme al model oficial que es facilitarà als interessats
i que apareixerà publicat a la web municipal) i adjuntar la següent documentació:
- DNI o targeta de Residència.
8. Termini i lloc per a la presentació de sol·licituds
El termini de presentació serà de quinze dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de l'Ajuntament, a l'adreça següent: Plaça de la Vila, 1, de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores.
També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
9. Resultat de la convocatòria
La llista de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria es farà públic al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web
municipal per tal que els interessats puguin saber del número amb el qual participaran en el sorteig, i la data i el lloc en
què tindrà lloc. D'acord amb el que estableix l'article 59.6.b de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta publicació substitueix la notificació individual.
Les persones que no resultin adjudicatàries d'una parcel·la d'hort, tot i haver estat admeses les seves sol·licituds,
passaran a formar part d'una única llista d'espera, que es generarà, en ordre ascendent a partir del número assignat a
les diverses sol·licituds, en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les del
mateix hort, una vegada resolt l'expedient administratiu d'extinció de les llicències d'ús privatiu vigents, en aplicació de
les causes previstes en aquest reglament".
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Palau-solità i Plegamans, 6 de juny de 2016
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas
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