ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre l’adjudicació de les llicències d’ús temporal i
privatiu de 4 parcel·les d’hort a les persones que figuraven a la llista d’espera.
Per Acord de Junta de Govern de data 4 de maig de 2017 s’ha aprovat:
ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 d’agost de 2014 es va publicar
l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament d’ús dels horts de titularitat municipal i per
l’atorgament de llicències d’ús temporal de parcel·les d’horts al domini públic.
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016 es van publicar
les bases de la tercera convocatòria. En data 6 de juliol de 2016 es va constituir la Comissió de
Valoració creada a l’efecte, comprovant les sol·licituds presentades i elaborant la corresponent
proposta d’admissió per l’adjudicació de les llicències d’ús temporal de les parcel·les d’horts
municipals a Boada Vell.
Per resolució de l’alcaldia de data 6 de juliol de 2016 es va aprovar la llista definitiva de les
sol·licituds admeses a la convocatòria, efectuant-se la corresponent notificació i publicació
mitjançant anunci al taulell d’anuncis i a la web municipal, establint-se el dia 7 de juliol, a les
12:30 hores com a data en la què tindria lloc el sorteig.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol es van adjudicar 12 llicències d’ús
temporal del domini públic de parcel·les destinades a horts, d’acord amb el sorteig prèviament
realitzat.
Les sol·licituds que no van aconseguir l’adjudicació resten en llista d’espera, pendent que hi hagi
horts vacants, amb el detall següent:
DNI
052-Q
981-N
877-L
180-S
A dia d’avui, i a resultes de diferents expedients de revocació i renúncia tramitats, han quedat
lliures les parcel·les 15, 16, 18 28 i 40, ubicades en el camp de dalt, tal com es mostra a la imatge
següent:

CPISR-1 C Maria
Assumpció
Rodríguez Marín

D’acord amb allò exposat anteriorment, el contingut de l’expedient i l’establert al 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,

Per unanimitat dels cinc membres presents a la Junta dels sis que la integren, s’acordà:
1.- Adjudicar les llicències d’ús temporal i privatiu de les parcel·les destinades a horts que tot
seguit s’indiquen i que han quedat lliures, a les persones que figuren a la llista d’espera, amb
l’ordre que també s’assenyala, en el benentès que serà requisit previ al lliurament de la parcel·la
i la subscripció de la formalització de l’adjudicació la constitució per part dels adjudicataris d’una
fiança de l’ordre de 50 € en el termini màxim de 15 dies d’ençà de l’anunci al taulell d’anuncis i al
web municipal, essent la data màxima de constitució el dia 26 de maig de 2017. Informar als
beneficiaris que la no constitució de la fiança esmentada implicarà la pèrdua de dret.
DNI
052-Q
981-N
877-L
180-S

PARCEL.LA
15
16
18
28

2.- L’autorització demanial per a l’ús dels respectius horts s’atorgarà mitjançant document de
llicència, sempre i quan s’hagi constituït, abans del 26 de maig de 2017, la fiança de 50 €
establerta a l’article 5 del Reglament d’Ús dels Horts Municipals, i per un termini de 3 anys,
prorrogables per un any més a petició de l’adjudicatari.

3.- Amb la subscripció de la llicència, l’adjudicatari assumeix la normativa d’obligat compliment
que es deriva del Reglament d’Ús dels Horts Municipals aprovat definitivament pel Ple de

l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans el 29 de maig de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de data 28 d’agost de 2014.

Palau-solità i Plegamans, 11 de maig de 2017

La secretària,
M. Assumpció Rodríguez Marín

