
ANUNCI

de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre el sorteig per a l’adjudicació de 
les 9 llicències d’ús temporal de parcel·les dels horts municipals a Boada Vell.

A la Sala de Plens en data 25 de setembre de 2018 s’han reunit els membres de la 
Comissió de Valoració als efectes de realitzar el sorteig públic per l’adjudicació de 
les llicències per a l’ocupació i ús temporal de les parcel·les dels horts de Boada 
Vell, de conformitat amb el Reglament de Règim d’Ús dels Horts de titularitat 
municipal.

Prèviament, la Comissió ha informat als assistents del resultat de la valoració de les 
sol·licituds, realitzada en l’acte del propassat 17 de setembre de 2018, no havent 
sol·licitants exclosos per incomplir algun dels requisits de la convocatòria, de manera 
que tots els sol·licitants han participat en el sorteig per adjudicar les 9 parcel·les dels 
horts de Boada Vell, d’acord amb el número d’ordre assignat.

A cada adjudicatari se li ha assignat el número de parcel·la pel mateix ordre establert 
pel sorteig. 

Una vegada realitzat el sorteig, els 9 sol·licitants a qui s’ha adjudicat una parcel·la 
són els següents:

NÚM. SORTEIG DNI NÚM. D'HORT
2 7790-Z 14
3 8620-Q 15
4 7088-Q 23
5 4374-F 31
6 4098-L 32
7 5422-C 39
8 0837-W 40
9 9723-Q 57

10 0565-M 64

La resta dels sol·licitants passen a formar part d’una llista única d’espera, d’acord 
amb el número d’ordre següent:

NÚM. ORDRE DNI
11 8681-M
12 3969-T
13 5401-P
14 5742-N
1 8873-F



En conseqüència, la Comissió de Valoració ha proposat a la Junta de Govern Local 
que atorgui llicència per a l’ocupació i ús temporal de les parcel·les destinades a 
horts de Boada Vell, de conformitat amb el resultat del sorteig i del contingut de les 
actes, havent de tenir present que com a requisit previ al lliurament de la llicència 
els adjudicataris hauran de dipositar una fiança de 50 €, que caldrà ingressar a la 
Tresoreria Municipal del 5 d’octubre al 18 d’octubre de 2018.

L’alcaldessa   
Teresa Padrós Casañas      

Palau-solità i Plegamans, 25 de juliol de 2018 
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