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ANUNCI 
 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre la llista definitiva de les sol·licituds 
admeses i excloses, i les adjudicacions a la convocatòria per a l’adjudicació de 13 llicències 
d’ús temporal de parcel·les dels horts municipals a Boada Vell, conforme a les bases 
aprovades per Junta de Govern Local en data 17 d’abril de 2019. 
 
Per Resolució de l’alcaldia de data 23 de maig de 2019, s’ha aprovat la llista definitiva de 
les sol·licituds admeses i excloses, i les adjudicacions a l’esmentada convocatòria, 
conforme al text que seguidament es transcriu: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Identificació de l’expedient 
 
Llista definitiva de les persones admeses i excloses a la convocatòria per a l’adjudicació de 
13 llicències d’ús temporal de parcel·les dels horts municipals a Boada Vell, conforme a les 
bases aprovades per Junta de Govern Local en data 17 d’abril de 2019 
 
Relació de fets 
 
1.- Ateses les bases de la Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local en data 17 
d’abril de 2019. 
 
2.- Atès que un cop finalitzat el termini per a presentació de sol·licituds i un cop revisades, 
totes les sol·licituds han presentat documentació establerta per Reglament. 
 
3.- Emesa la proposta d’admissió per part de la Comissió de Valoració. 
 
Fonament de dret 
 
1.- Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga segons 
l’article 53.1.b i r) del DL 2/2003 pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
2.- Atès el contingut de les Bases per a l’adjudicació de les 13 llicències d’ús temporal de 
parcel·les dels horts municipals a Boada Vell, i vista la proposta d’admissió i adjudicació de 
la Comissió de Valoració. 
 
Per tant, resolc: 
 
1.- Aprovar la llista definitiva de les sol·licituds admeses a l’esmentada convocatòria, restant 
de la següent manera: 
 

NÚM. 
ORDRE DNI 

1 ****6407* 

2 ****7558* 

3 ****8782* 



4 ****3717* 

5 ****4013* 

6 ****6487* 

7  ****3835* 

8  ****4563* 

9  ****9847* 

10  ****2374* 

11  ****0273* 

12 ****1897* 
 
2. No hi ha sol·licitants exclosos.  
 
3.- Donat que la quantitat de sol·licituds no ha cobert les parcel·les disponibles, no és 
necessari adjudicar les parcel·les d’hort per sorteig. En aquest cas, s’atorgaran per ordre 
d’entrada al Registre d’entrada de l’Ajuntament, conforme l’ordre ascendent de les 
parcel·les disponibles.   
 
4.- No hi ha sol·licitants que passin a formar part de la llista d’espera. 
 
4.- Adjudicar les 12 llicències d’ús temporal i privatiu de les parcel·les destinades a horts 
que tot seguit s’indiquen a les persones que també s’assenyalen en el benentès que serà 
requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l’adjudicació la 
constitució per part de les persones adjudicatàries  d’una fiança de l’ordre de 50 € en 
el termini màxim de 15 dies d’ençà de la recepció d e la notificació de l’acord, essent 
la data màxima de constitució el dia 14 de juny de 2019. 
 
Informar als beneficiaris que la no constitució de la fiança esmentada implicarà la pèrdua 
de dret. 
 

NÚM. 
ORDRE DNI NÚM. HORT 

1 ****6407* 3 

2 ****7558* 19 

3 ****8782* 23 

4 ****3717* 34 

5 ****4013* 41 

6 ****6487* 43 

7  ****3835* 47 

8  ****4563* 48 

9  ****9847* 56 

10  ****2374* 65 

11  ****0273* 66 

12 ****1897* 68 
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5.- Que es publiqui al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament per tal que els interessats 
puguin saber el número de parcel.la que els hi ha estat adjudicada. 
 
A l’anunci es publicarà el llistat fent constar els dígits que ocupen les posicions cinquena, 
sisena, setena i vuitena del DNI de cada aspirant.” 
 
 
Palau-solità i Plegamans, 24 de maig de 2019 
 

 
La secretària 
M. Assumpció Rodríguez Marín                                            
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