Divendres, 28 de novembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 30 d'octubre de 2013, va aprovar definitivament el
Reglament del règim d'ús dels horts urbans ecològics de titularitat municipals a Sant Andreu de la Barca, el qual es va
publicar en el BOP núm. 35, de data 10 de febrer de 2014.
Aquest Ajuntament anuncia la convocatòria per a la concessió de llicències d'ús privatiu del domini públic sobre els horts
de titularitat municipal, al terme municipal de Sant Andreu de la Barca.
1. ENTITAT CONCESSIONÀRIA DEL PERMÍS:
a. Organisme: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
b. Dependència que tramita l'expedient: Departament de Medi Ambient.
c. Núm. Expedient MA-2013-10.
2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:
L'objecte és la concessió de llicències municipals per a ús privatiu del domini públic, sobre horts de titularitat municipal al
terme de Sant Andreu de la Barca.
3. PROCEDIMENT:
El sistema d'adjudicació de les llicències d'ús privatiu del domini públic sobre les parcel·les municipals d'horts serà el
concurs, atenent la valoració de la concurrència de determinades condicions especials dels sol·licitants. Els empats es
dirimiran per sorteig públic.
4. BENEFICIARIS:
Per poder optar a l'adjudicació d'un hort o parcel·la, caldrà reunir en la data de convocatòria del sorteig públic, les
següents condicions:
a. Ser persona física, major d'edat. Només es podrà concedir un hort per unitat de convivència i domicili, entesa aquesta
com aquelles persones que convisquin en el mateix domicili, sigui quina sigui la relació de parentiu existent entre ells.
b. A la data d'inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 5 anys
ininterromputs o haver estat empadronat un mínim de 5 anys, durant els últims 10 anys.
c. No disposar de cap altre hort o terreny de conreu dins del terme municipal de Sant Andreu de la Barca.
d. No haver-se adjudicat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.

a. Entitat: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
b. Adreça: Pl. Ajuntament (3a planta).
c. Localitat i codi postal: 08740-Sant Andreu de la Barca.
d. Telèfon: 936356403.
e. Fax: 936829577.
f. Correu electrònic: mediambient@sabarca.cat.
g. Data límit de presentació de les sol·licituds: el termini de presentació de les sol·licituds de les llicències serà de 15
dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
h. Documentació a presentar:
i. Sol·licitud de llicència d'ús privatiu del domini públic, segons annex 1 del Reglament.
ii. Formulari on es declaren les circumstàncies per a la valoració.
iii. Documentació que es consideri adient per justificar les circumstàncies que es declaren per a la valoració.
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5. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ, INFORMACIÓ I CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS:
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Tant el model de sol·licitud com el formulari es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament (www.sabarca.cat). També
es pot sol·licitar al correu electrònic mediambient@sabarca.cat, o es poden obtenir presencialment a la 3a planta de
l'Ajuntament.
6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
Els sol·licitants seran dividits en tres trams d'edat per assegurar la participació de tots i de totes:
• Menors de 35 anys (Grup 1).
• De 35 a 65 anys (Grup 2).
• Majors de 65 anys (Grup 3).
De no cobrir-se tots els horts assignats a un grup, els sobrants poden passar a formar part del lot assignat a un altre
grup que tingui més demanda.
Així mateix, per realitzar l'adjudicació de les llicències d'us privatiu dels horts objecte d'aquesta convocatòria es
valoraran, prèviament, les següents circumstàncies del sol·licitant:
a. Trobar-se en situació de necessitat, d'acord amb el patrimoni, ingressos i condicions socials del beneficiari (5 punts).
S'entén que existeix manca de recursos econòmics quan la renda per càpita de la unitat de convivència sigui inferior a
l'indicador de renda per suficiència. La renda per càpita es calcularà en base a la documentació presentada i aplicant la
següent fórmula en la que es dedueix la despesa de lloguer o d'hipoteca fins un màxim de l'impost de l'IRSC
Renda per càpita= Ingressos econòmics unitat convivència - import lloguers o hipoteques
núm. membres família o 3,4 (en cas de més de 3 membres)
b. Residir en habitatge plurifamiliar (2 punts).
c. Tenir a càrrec del sol·licitant algun integrant de la unitat familiar que sigui minusvàlid psíquic i/o físic incapacitat per al
treball. Per cada membre que compleixi aquesta condició:
i. Grau de minusvalidesa del 33%: 1 punt.
ii. Grau de minusvalidesa entre el 34% fins a 65%: 2 punts.
iii. Grau de minusvalidesa de 66% o més: 3 punts.
7. ALTRA INFORMACIÓ:
L'establert al Reglament del règim d'ús dels horts urbans ecològics de titularitat municipal a Sant Andreu de la Barca.
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Sant Andreu de la Barca, 24 de novembre de 2014
L'alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez
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