EXPEDIENT: 32.MA.2017
ASSUMPTE: Llista d’espera dels horts municipals

D’acord el punt 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars regulador del
procediment d’adjudicació de la concessió administrativa per a l’ús dels 56 horts
urbans de Sant Joan Despí, de propietat municipal, aprovat per la Junta de Govern
Local, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juny de 2017, referent a la llista
d’espera estableix: «Un cop adjudicats els horts i aprovada la llista d’espera, aquesta

llista es podrà anar alimentant de nous aspirants a cobrir les possibles vacants.
Aquestes persones hauran d’entrar per registre oficial la corresponent sol·licitud,
sempre que compleixin les condicions del present plec. En cas de no complir les
condicions descrites rebran notificació del motiu de l’exclusió.
La nova llista d’espera s’anirà actualitzant periòdicament al web municipal (mínim
semestralment) i el número que identificarà a l’aspirant serà el número de registre
d’entrada de la seva sol·licitud. Les condicions establertes en el punt 3 també són
d’aplicació per aquesta nova llista.»
Les condicions de les persones sol·licitants en el punt 3 són:

1. Ser veí/ïna de Sant Joan Despí, amb residència continuada al municipi en el
moment de fer la sol·licitud d’un mínim de 3 anys.
2. Ser major de 60 anys pensionista
3. Ser pensionista i/o jubilat/da.
4. No disposar de cap altre hort o terreny de conreu públic o privat a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
5.- No tenir cap altre membre de la unitat familiar que sigui adjudicatari/ària d’un hort
familiar.
S’informa que la llista d’espera dels horts municipals actualitzada, d’acord amb
l’informe de la tècnica de Medi Ambient de data 16 de juliol de 2019, és la següent:
Ordre llista d’espera

Persona sol·licitant

DNI

01

G.R.D.

74589XXXX

02

S.T.C.

38407XXXX

03

M.P.V.

75507XXXX

04

L.P.E.

27150XXXX

05

P.G.R.

23371XXXX

06

F.LL.L.

37258XXXX
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