AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp

ANUNCI
Mitjançant decret de l’alcaldia de data 7 de maig de 2021 s’ha acordat efectuar convocatòria per a
la concessió de llicències d’ús privatiu del domini públic sobre horts de titularitat municipal,
exclusivament pel seu conreu agrícola i amb destinació a l’autoconsum, que es detalla a
continuació:
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CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’ÚS D’HORTS DE
TITULARITAT MUNICIPAL D’ALMOSTER
L'Ajuntament d’Almoster obre una convocatòria pública per a l'accés a 8 parcel·les d'horta pública
destinades a persones físiques , a entitats inscrites en el registre municipal i escoles
exclusivament pel seu conreu agrícola i amb destinació a l’autoconsum, pel període d’un any,
prorrogable, anualment, de forma expressa fins a 5 anys.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Fins el dia 16 de maig de 2021.
SOL·LICITUDS:
Les corresponents instàncies s’hauran de presentar, mitjançant model oficial, juntament amb la
documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades, al registre general de l’Ajuntament.
REQUISITS:
Els interessats hauran de complir amb les següents condicions:
Per a poder ser titular d’un dret d’ús d’un dels horts caldrà que la persona sol·licitant reuneixi les
condicions següents:
a) En el cas de persones físiques:
- Ser major d’edat.
- A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar domiciliat i empadronat com a resident al
municipi d’Almoster.
- No tenir cap deute pendent de pagament amb la hisenda municipal.
- No disposar ni conrear cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui a títol de propietari, arrendatari
o qualsevol altre situació.
- No tenir cap altre membre de la unitat familiar que sigui titular d’un hort municipal i que cap altre
membre de la unitat familiar es presenti a la convocatòria de referència. Només es podrà presentar
una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin
en un mateix domicili, a no ser que hi hagin parcel·les sobrants. En cas que es presenti més d’una
sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències municipals,
restant excloses la resta.
b) Alternativament, també podran optar a ser titulars del dret d’ús les entitats inscrites en el
registre municipal d’entitats, quan s’acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caire pedagògic,
terapèutic o social. En aquest cas, caldrà presentar una memòria descriptiva dels objectius
pedagògics, terapèutics o socials del programa, així com un projecte de gestió del treball a l’hort. A
més, caldrà designar una persona física responsable del grup i del compliment de les condicions
d’ocupació establertes, amb la qual es mantindran totes les relacions derivades de l’autorització
d’ús.
c) Finalment, també les escoles d’Almoster.

DOCUMENTACIÓ:

o Sol·licitud degudament signada.
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o Fotocòpia del DNI.
o Volant d’empadronament.
o En el cas de centres escolars i entitats, hauran d’adjuntar a la sol·licitud, una memòria
descriptiva dels objectius pedagògics, terapèutics o socials del programa, així com un projecte de
gestió del treball a l’hort. A més, caldrà designar una persona física responsable del grup i del
compliment de les condicions d’ocupació establertes, amb la qual es mantindran totes les relacions
derivades de l’autorització d’ús.
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L’alcalde
Àngel Xifré Arroyo
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