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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Certificat Junta de Govern Local
Expedient Núm.: 37/2018
Assumpte: Convocatòria adjudicació dels horts municipals i socials a Banyeres del Penedès

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès
CERTIFICO :

APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER L’ADJUDICACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS I
SOCIALS EN EL TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS ANY 2018. (EXP:
37/2018)

Atès que en el BOP de Tarragona núm. 77 de data 20 d’abril de 2018 s’ha publicat el text íntegre
i definitiu del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i socials a Banyeres
del Penedès, on consten les bases i els criteris que han de regir l’adjudicació dels horts
municipals a Banyeres del Penedès i ha entrat en vigor un cop transcorreguts el termini de 15
dies que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local.
Atès que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixen a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
D’acord amb aquest Reglament, es procedeix a obrir la convocatòria d’adjudicació dels horts
municipals per tal de donar resposta als objectius de sostenibilitat ambiental i cohesió social al
municipi de Banyeres del Penedès i a proposta de la Comissió d’Avaluació dels horts, l’òrgan
competent per a resoldre les sol·licituds i concedir les adjudicacions, serà la Junta de govern
Local, òrgan que també és competent per aprovar la convocatòria d’aquestes adjudicacions.

Per tot això, la Junta de Govern Local de la Corporació aprova l’adopció dels següents acords:
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Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 8 de novembre de 2018, amb
la majoria legalment requerida, pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, el següent
acord:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs públic per a la cessió d'ús de dotze parcel·les per a
cultiu d’hort municipal, amb instal·lacions no permanents, en el terme municipal de Banyeres del
Penedès corresponent a l’any 2018.

Segon.- Informar que els drets i deures dels beneficiaris, requisits dels sol·licitants i la forma de
presentació de les sol·licituds estan regulats al Reglament de Règim d’ús i Autoritzacions dels
Horts Municipals i Socials a Banyeres del Penedès que es troba publicat al següent enllaç:
http://www.banyeresdelpenedes.cat/wp-content/uploads/ordenances/reglaments/05_horts.pdf
Tercer.- Establir la composició de la Comissió d’avaluació dels horts de la següent manera:






Regidora de Benestar Social, Sra Ida Berdusán Farré
Regidor de Medi Ambient. Sr Lluís Inglada Jané
Regidor de l’Àrea de Serveis, Sr Joan Roig Sòria
Secretari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Sr José Félix Velasco Martínez
Tècnic Municipal responsable de la gestió dels temes socials, Sr Rafa Rodríguez Rivas

Quart.- Establir que el termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el 19 de novembre
de 2018 i finalitza el 19 de desembre de 2018.

I perquè així consti, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el Vist - i - plau del Sr. Alcalde,
Amadeu Benach i Miquel.

Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor tresorer

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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Cinquè.- Publicar la present convocatòria a la pàgina web municipal, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament així com donar-li publicitat pels canals habituals.

