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DECRET 

Un cop celebrada la licitació pública per a l’adjudicació de 23 parcel·les com a 
horts urbans al Parc dels Germans Gabrielistes, la data límit per a la presentar 
candidatures finalitzava el passat dia 24 de març de 2011. 

Es van rebre un total de 8 sol·licituds per registre d’entrada. D’entre les 
presentades, es constata l’existència d’un total de set que reuneixen tots els 
requisits per a optar a l’adjudicació i una que tot i presentar tota la 
documentació correctament, no reuneix el requisit de ser de jubilat/da, 
pensionista o prejubilat/da (categoria prioritària). 

El dia 1 d’abril de 2011 a les 12:00 hores, es va procedir a l’acte oficial de 
sorteig de les parcel·les amb el següent resultat: 

Josep Martínez Bolea  Hort 1 

Fernando Rey Pérez  Hort 2 

Montserrat Duran Franch  Hort 12 

Nicolás Lopez Muñoz  Hort 10 

Bernabé Galindo Balaguer  Hort 3 

Maria Rosa Mont Dagas  Hort 11 

Juan Montasell Vidal  Hort 13 

 

La candidatura presentada per Inés Van Oorschot Acinas atès que no reuneix 
el requisit de ser de jubilat/da, pensionista o prejubilat/da (categoria prioritària) 
es trasllada a la Junta de Govern Local per al seu estudi. 

Per tant,  

RESOLC 

Primer. Autortizar la cessió d’ús dels següents horts municipals per un termini 
de tres anys a comptar des de la data de la signatura de cadascuna de 
les autoritzacions, amb subjecció al Reglament de Gestió, Règim Intern i 
Funcionament dels Horts Urbans de Sant Vicenç de Montalt: 

Josep Martínez Bolea  Hort 1 



 

Fernando Rey Pérez  Hort 2 

Montserrat Duran Franch  Hort 12 

Nicolás Lopez Muñoz  Hort 10 

Bernabé Galindo Balaguer  Hort 3 

Maria Rosa Mont Dagas  Hort 11 

Juan Montasell Vidal  Hort 13 

 

Segon. La candidatura presentada per Inés Van Oorschot Acinas atès que no 
reuneix el requisit de ser de jubilat/da, pensionista o prejubilat/da (categoria 
prioritària) es trasllada a la Junta de Govern Local per al seu estudi. 

Tercer. Traslladar la present resolució al Registre dels horts municipals a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a l’expedició de les corresponents 
autoritzacions individualitzades. El document de formalització de la cessió ha 
de ser administratiu, atorgat amb la fe pública del secretari, i ha de contenir, a 
més dels requisits generals reglamentaris, el reconeixement explícit i mutu 
conforme al qual el adjudicatari no resta en relació de dependència respecte de 
Iens local cedent, als efectes de l'article 22 del Codi Penal, i que l'ús del bé és 
gratuït i merament tolerat. 

Quart. Donar publicitat de la present resolució a la pàgina web municipal. 

Sant Vicenç de Montalt, 4 d’abril de 2011 

 

L’Alcalde      Davant meu, 

      El secretari interventor 

 


