BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS DELS HORTS
ECOLÒGICS MUNICIPALS SITUATS AL CARRER MAJOR NÚM. 44 DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Títol I. Condicions generals
1. Objecte
1.1. Les presents bases tenen per objecte la regulació del procediment que es
seguirà per a l’adjudicació en règim de cessió de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4
dels horts ecològics municipals de Riudellots de la Selva (veure Annex I), ubicats al
carrer Major núm. 44, propietat d’aquest Ajuntament.
1.2. Les presents bases també serviran per l’adjudicació de les parcel·les núm. 0, 1,
2, 3 i 4 dels horts ecològics municipals, quan aquestes quedin desocupades,
mitjançant el registre de sol·licitants de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels Horts
Ecològics municipals de Riudellots de la Selva, que es regula en l’article 13
d’aquestes normes.

2. Normativa aplicable
2.1. L’adjudicació de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels horts ecològics
municipals es regirà per les presents bases, aprovades per l'Ajuntament de
Riudellots de la Selva.
2.2. Per tot allò que no prevegin les presents bases, i en tant no s’oposin al seu
contingut, serà d’aplicació el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, així com la resta de normativa municipal
pertinent.

3. Termini de vigència.
3.1. La cessió dels horts ecològics municipals s’iniciarà quan l’adjudicatari faci
efectiva la fiança i finalitzarà al cap de 2 anys.
3.2. Un cop finalitzat el període de la cessió, l’adjudicatari haurà de deixar la
parcel·la en les mateixes condicions, el material que se li va cedir, i retornar les
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claus en un termini màxim de 10 dies naturals.
3.3. L’Ajuntament es reserva el dret de prorrogar el termini d’adjudicació, prèvia
sol·licitud de l’adjudicatari i per un període màxim de 2 anys més.

Títol II. Hort ecològic.
4. Tipologia d’horts.
4.1. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva és propietari de la parcel·la situada al C.
Major, núm. 44, de Riudellots de la Selva, denominada com a parcel·la dels horts
ecològics

municipals.

Aquest

terreny

es

troba

conformat

per

cinc

espais

diferenciats: les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4.
4.2. Les parcel·les susceptibles de cessió seran delimitades per aquest consistori,
que vetllarà per tal de que presentin la mateixa superfície que la resta de
parcel·les.
4.3. Les parcel·les disposaran de servei de subministrament d’aigua, a través de
punts de sortida comunitaris.
4.4. Les parcel·les únicament podran ser destinades al cultiu ecològic, d’acord amb
la normativa d’ús dels horts ecològics municipals de Riudellots de la Selva.

5. Condicions econòmiques de la cessió dels horts ecològics.
5.1. La cessió de les parcel·les dels horts ecològics serà gratuïta. No obstant, a fi de
fomentar el correcte ús de les parcel·les dels horts ecològics, s’estableix que els
adjudicataris hauran d’abonar 50.-€ en concepte de fiança.
5.2. Aquest import serà retornat als adjudicataris a la finalització de l’adjudicació,
quan es produeixi el retorn de les claus dels accessos als Horts Ecològics
Municipals, i mitjançant prèvia sol·licitud del propi adjudicatari.
5.3. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva no efectuarà el retorn de la fiança en
els següents supòsits:
- Quan l’adjudicatari no retorni la parcel·la en les mateixes condicions en les
que hi va accedir.
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- Quan l’adjudicatari no retorni les eines disponibles i resta de material d’ús
comú dels horts ecològics.
- Quan l’adjudicatari no retorni les claus d’accés als horts ecològics
municipals.
- Quan es produeixi una rescissió de la cessió, segons el que es contempla
en les normes d’ús dels horts ecològics municipals de Riudellots de la Selva
(Annex II).
5.4. L’adjudicatari que acrediti mitjançant un informe emès pels serveis socials del
municipi, la seva situació de vulnerabilitat econòmica, haurà d’abonar una fiança de
5.-€.

Títol III. Sol·licitants.
6. Requisits dels sol·licitants.
6.1. Totes aquelles persones físiques, majors d’edat, interessades en cultivar les
parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels horts ecològics de Riudellots de la Selva podran
formular les seves sol·licituds.
7. Motius d’exclusió de sol·licitants.
7.1. Els/les sol·licitants no poden ser menors d’edat.
7.2. Els/les sol·licitants no poden presentar cap deute amb l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva o entitats vinculants o dependents d’aquest. No es
considerarà

deute,

els

casos

en

que

s’hagi

sol·licitat

l’ajornament

o

el

fraccionament del deute.
7.3. Tampoc podran optar a la cessió de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels horts
ecològics municipals aquelles persones que hagin estat anteriorment privades,
mitjançant la rescissió de la cessió, d’una parcel·la dels horts ecològics municipals
de Riudellots de la Selva.

Títol IV. Barem de puntuació de les sol·licituds.
8. Puntuació de les sol·licituds:
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8.1. Si el sol·licitant disposa d’un certificat d’assistència i/o aprofitament del curs
organitzat per la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva “Treballa un hort
ecològic” o de cursos similars d’horticultura ecològica, suposarà l’atorgament de 2
punts.
8.2. La residència actual del sol·licitant en el municipi de Riudellots de la Selva es
puntuarà amb 5 punts.
8.3. L’acreditació de ser atès pels serveis socials municipals, a causa de la seva
situació de vulnerabilitat econòmica, suposarà l’atorgament de 2 punts.
8.4. S’atorgarà 1 punt extra a aquells sol·licitants que no hagin resultat
adjudicataris anteriorment de la cessió d’una parcel·la dels horts ecològics
municipals.

Títol V. Informació pública.
9. Publicació de la informació.
9.1.- Les presents bases seran publicades a la web de l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva (www.riudellots.cat) i l’anunci de la seva publicació es farà al tauler
d’edictes del mateix Ajuntament i al BOP de Girona.
9.2.- Les bases estaran a disposició de les persones interessades a les oficines de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en horari de dilluns a divendres de 08:00 a
14:00 h. i els dijous a la tarda de 16:00 a 18:00 h.

Títol VI. Procediment d'adjudicació.
10. Presentació de sol·licituds.
10.1. Les sol·licituds només podran ser formulades per una sola persona.
10.2. Les sol·licituds s’ajustaran al model oficial que facilitarà l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva i a les quals s’hi adjuntarà la documentació recollida en la
base número 11 (Annex III).
10.3. Les sol·licituds podran presentar-se a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
mitjançant tramitació electrònica (e-TRAM) o presencialment.
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10.4. L’accés a la plataforma e-TRAM es realitza des de la pantalla d’inici de la web
municipal

www.riudellots.cat > Seu-e > Instància genèrica. Per fer efectiva la

sol·licitud caldrà adjuntar-hi la “Sol·licitud de cessió d’una parcel·la dels horts
ecològics

municipals” degudament

emplenada,

disponible

a

la

pàgina

web

www.riudellots.cat, així com la resta de documentació que l’ha d’acompanyar.
10.5. La presentació de sol·licituds també podrà realitzar-se a les oficines
municipals de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva (Plaça de l’Ajuntament, 1), de
les 08:00 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres i els dijous de 16:00 a 18:00
hores, excepte els dies festius en el municipi.
10.6. Mitjançant acord de la Junta de Govern s’obrirà la convocatòria pública per a
l’adjudicació de la cessió temporal d’ús dels horts ecològics municipals, on
s’establirà el període de presentació de sol·licituds i les parcel·les incloses en la
convocatòria. Aquesta convocatòria es publicitarà al BOP, al tauler d’edictes
municipal així com en la resta de mitjans que l’Ajuntament cregui oportú.
10.7. La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització perquè l’Administració
pugui sol·licitar la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent.
10.8. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es reserva la possibilitat de requerir
als sol·licitants, que en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin els errors,
omissions o falta de documentació que es detectin, amb la indicació que, de no ferho així, se’ls tindrà per desistits de la petició i s’arxivarà la mateixa.

11. Documentació que cal acompanyar amb la sol·licitud:
11.1. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la fotocòpia del DNI/NIE de la
persona sol·licitant.
11.2. En cas de voler acreditar alguna de les circumstàncies puntuables, caldrà
adjuntar el certificat d’assistència o d’inscripció al curs “Treballa un hort ecològic”
de la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva o curs similar. No caldrà aportar ni
el volant d’empadronament ni l’informe emès pels serveis socials municipals, ja que
s’incorporarà a l’expedient d’ofici.

12. Publicació de l’adjudicatari
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12.1. Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, i en el termini de 5
dies hàbils mitjançant resolució d’Alcaldia, es publicarà el nom dels sol·licitants de
les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels horts ecològics municipals, amb la puntuació
obtinguda, i dels adjudicataris finals, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web,
durant un període de 5 dies. Així mateix, es notificarà a tots els interessats aquesta
resolució.
12.2. En cas que dos o més sol·licitants obtinguin la mateixa puntuació, es decidirà
l’ordre d’adjudicació atenent a l’ordre de presentació de les sol·licituds en el registre
d’entrada de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
12.4.- Durant el termini de 10 dies següents a la recepció de la notificació, els
interessats podran efectuar les al·legacions que considerin oportunes en relació a la
referida llista, als efectes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
12.5. Les al·legacions seran resoltes mitjançant decret de l’Alcaldia en el termini
màxim de 5 dies hàbils.
12.6. Si no es produeix cap al·legació s’entendrà elevada a definitiva la resolució de
l’Alcaldia inicial.

13. Llista d’espera i registre de sol·licitants de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3
i 4 dels Horts Ecològics municipals de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva.
13.1. Es crea per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva el registre de
sol·licitants de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels Horts Ecològics municipals, als
efectes de la gestió dels sol·licitants que finalment no han resultat adjudicataris.
13.2. Els sol·licitants que no hagin resultat adjudicataris d’acord amb els apartats
anteriors, passaran a formar part del registre de sol·licitants de les parcel·les núm.
0, 1, 2, 3 i 4 dels Horts Ecològics municipals.
13.3. Aquest registre es crea als efectes de disposar d’una llista d’interessats a
optar a la cessió de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels Horts Ecològics
municipals, com a borsa per a possibles adjudicacions futures dels horts descrits en
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aquestes normes, per suplir possibles vacants, baixes i/o renúncies. En aquests
casos, se seguirà escrupolosament l’ordre resultant del concurs per l’adjudicació de
les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels Horts Ecològics municipals.
13.4. Les persones que figurin a la llista d’espera hauran de continuar complint els
requisits d’accés especificats en aquestes normes en el moment en què siguin
cridats per a la cessió. A aquest efecte, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
podrà sol·licitar l’actualització de les dades o l’aportació de documents. En cas de
no aportació o de manca d’acreditació del compliment dels requisits d’accés es
denegarà la cessió i es requerirà a la següent persona de la llista d’espera.
13.5. Aquesta llista d’espera serà vàlida únicament fins al termini de finalització de
les cessions, i no es mantindrà per a altres adjudicacions futures.
13.6. En el supòsit que no es presentin sol·licituds suficients per adjudicar la
totalitat de les parcel·les, es podrà adjudicar les parcel·les buides als adjudicataris
de la resta de parcel·les dels horts ecològics municipals.

Títol VII. Cessió de la parcel·la.
14. Condicions específiques de la cessió de la parcel·la.
14.1. La cessió de cadascuna de les parcel·les objecte d’aquestes bases, es
realitzarà a una única persona. En cap cas, aquesta cessió podrà ser transferida.
14.2. La cessió es formalitzarà amb la signatura del document de “Fiança i cessió
d’ús dels horts ecològics municipals de Riudellots de la Selva” (Annex IIII),
l’entrega a l’adjudicatari d’una còpia de les claus necessàries per accedir a la
parcel·la cedida, així com una còpia de la normativa d’ús dels Horts Ecològics
municipals de Riudellots de la Selva.
14.3. La formalització de la cessió de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 es realitzarà
en el termini màxim de 5 dies, a comptar a partir de la publicació de l’adjudicatari, i
quedarà recollida en un document signat per l’adjudicatari de la parcel·la i un
representant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Títol VIII.- Rescissió de la cessió.
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15. Rescissió de l’autorització de cessió.
15.1. La rescissió de l’autorització de cessió de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels
Horts Ecològics municipals únicament es realitzarà quan es produeixi alguna de les
circumstàncies previstes en les normes d’ús dels Horts Ecològics municipals de
Riudellots de la Selva (Annex II).
15.2. La rescissió de l’autorització, en cap moment donarà lloc al dret a percebre
indemnització o compensació de cap tipus. Tampoc es realitzarà el retorn de la
fiança abonada.
15.3. La privació de l’ús d’una parcel·la s’adoptarà mitjançant resolució de l’Alcaldia
de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, i es basarà en l’informe previ del tècnic
municipal pertinent.

Títol IX.- Regles d’interpretació del concurs.
16. Regles d’interpretació del concurs.
16.1.- Totes les qüestions no regulades en aquestes bases o les possibles
al·legacions posteriors, seran resoltes per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Títol X.- Protecció de dades.
17. Protecció de dades.
17.1.- En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades recollides en
qualsevol convocatòria d’assignació de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels Horts
Ecològics municipals, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb la finalitat de poder tramitar la
sol·licitud de cessió de les parcel·les núm. 0, 1, 2, 3 i 4 dels horts ecològics.
Tanmateix, qualsevol persona pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició a les seves dades personals a l’empara de la Llei, notificant-ho a
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
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ANNEX I:
PLÀNOL DE LES PARCEL·LES DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS
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ANNEX II:

NORMES D’ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
TÍTOL I: DRETS I DEURES DELS ADJUDICATARIS
Article 1: Drets dels adjudicataris.
Els adjudicataris podran gaudir dels següents drets:
a. Conrear qualsevol varietat d’hortalises, verdures, flors i fruiters, sempre que
no siguin espècies prohibides per alguna disposició.
b. Disposar del servei de subministrament d’aigua.
c. Accedir als horts durant les hores de llum solar.
d. Participar en el funcionament i la gestió dels horts i proposar millores al
respecte.
Article 2: Deures dels adjudicataris.
Els adjudicataris tenen l’obligació de:
a. Destinar les parcel·les dels horts al cultiu basat amb criteris ecològics.
b. Fer-se càrrec de les llavors, els adobs, estris, eines i altres elements que
s’utilitzin per al cultiu, tot utilitzant espècies pròpies de l’horta i prioritzant
les varietats locals.
c. Utilitzar la canya natural com a tutor de les diferents collites. Les canyes
s'hauran d'emmagatzemar degudament lligades.
d. Utilitzar únicament adobs amb verd, preparats adequats a base de plantes o
preparats de microorganismes, per a fer compost.
e. Mantenir l’entorn de les seves parcel·les en perfecte estat, net i lliure de tot
tipus d’herbes i plantes espontànies. També hauran de fer-se càrrec de
gestionar adequadament les restes de matèria orgànica derivades del cultiu i
dipositar-les en el contenidor corresponent per fer compost o directament a
la parcel·la destinada a aquesta finalitat.
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f.

Vetllar pel bon ús dels terrenys, els camins, i altres instal·lacions del terreny
dels horts ecològics municipals i respondre econòmicament de tots els danys
que ocasioni el seu mal ús.

g. Els adjudicataris són els responsables del manteniment en perfecte estat de
totes les instal·lacions, i tenen l'obligació d'avisar tan aviat com els sigui
possible a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva per a qualsevol avaria o
incidència.
h. Tancar les portes d'accés general cada cop que s'entra o surt del recinte dels
Horts Ecològics municipals.
i.

Fer un ús responsable dels recursos, i en especial de l’aigua, fent ús en la
mesura del possible de sistemes de reg localitzat (reg per degoteig, cinta
exsudant, entre d’altres).

TÍTOL II: PROHIBICIONS
Article 3: Actuacions no permeses
Queda expressament prohibit als adjudicataris:
a. Modificar la distribució, les característiques o qualsevol altra alteració de les
parcel·les respecte les establertes pel propi Ajuntament.
b. Pavimentar qualsevol punt de la parcel·la.
c. Limitar la parcel·la amb murs, canyes, fustes, plàstics, “uralites”, etc.
d. Sobrepassar els límits marcat de cadascuna de les parcel·les.
e. Instal·lar barraques, coberts, porxos o edificacions de qualsevol tipus.
f.

Sembrar o plantar espècies exòtiques bioinvasores.

g. Sembrar o plantar organismes modificats genèticament.
h. Sembrar o plantar espècies degradants del sòl.
i.

Fer ús de trampes o mètodes de captura no selectius per la fauna, així com
la col·locació de trampes, ja siguin amb substàncies venenoses o no.

j.

Cremar restes vegetals. Aquestes hauran de ser dipositades al compostador
comunitari existent en la parcel·la.
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k. Instal·lar hivernacles, exceptuant túnels de temporada de 1,5 m d’alçada
màxima.
l.

Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials aliens a l’hort.

m. Instal·lar qualsevol animal dins la parcel·la.
n. Construir pous.
o. Regar amb aspersors o qualsevol altre estri que pugui envair o regar altres
parcel·les veïnes.
p. Usar herbicides, plaguicides i fertilitzants químics no autoritzats. Només està
autoritzat l’ús d’estratègies basades en tècniques d’agricultura ecològica, les
quals són: alternatives i rotació de cultius, ús de depredadors naturals de
plagues, ús de repulsius naturals, ús d’atraients per insectes, ús de
productes fitosanitaris admesos en les pràctiques d’agricultura ecològica.
q. Aplicar adobs des de l’aire. S’aplicaran facilitant la seva incorporació al sòl,
amb l’aigua de reg o després del reg, i evitant l’escolament superficial.
r.

Abocar aigües residuals als recs.

s. Cedir, prestar, arrendar o subarrendar la totalitat o una part de l’hort a una
tercera persona.
t.

Comercialitzar els productes obtinguts en el conreu de l’hort. En cas
d’excedents aquests podrien ser lliurats al Banc dels Aliments del municipi.

u. Passar la nit als Horts Ecològics municipals.
v. Circular i estacionar a l'interior de l'hort amb vehicles de motor, excepte
quan s'utilitzin eines agrícoles prèvia autorització.
w. Qualsevol altre ús que, no estant previst anteriorment, produeixi molèsties,
males olors, limiti l’ús d’altres parcel·les, o afecti a l’entorn.

TÍTOL III: RÈGIM DE RESPONSABILITATS
Article 4: Recau sobre l'adjudicatari la responsabilitat sobre les eines i productes
cultivats. L'Ajuntament de Riudellots de la Selva no assumeix cap deure de custòdia
dels béns propis dels adjudicataris.
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Article 5: L'Ajuntament de Riudellots de la Selva no es fa responsable de la
conducta de cap persona usuària en vers una altra, o una persona aliena, ni dels
danys o perjudicis que aquesta conducta pugui comportar.

TÍTOL IV: EXTINCIÓ DE LA CESSIÓ
Article 6: La condició d’adjudicatari es perdrà automàticament per:
a. L’incompliment de les normes d’ús dels horts ecològics municipals
(Annex II).
b. La renúncia per part de l’adjudicatari.
c. L’abandonament o manca de cultiu de la parcel·la durant més
d’un mes.

TÍTOL V: REGLES D’INTERPRETACIÓ
Article 7: Les incidències que es produeixin entre els concessionaris de parcel·les o
els dubtes que sorgeixin de la interpretació de les presents normes, seran
resoltes per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva.
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ANNEX III:

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’UNA PARCEL·LA DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Sol·licitant
NOM I COGNOMS
NIF/NIE
Dades per a notificacions
ADREÇA

NÚM

MUNICIPI

CP

TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
VULL REBRE NOTIFICACIONS A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS (ENOTUM)

□ SI

□ NO

1

Davant d’aquesta Alcaldia compareix atentament, i DECLARA:
- Ser major d’edat.
- Tenir coneixement i acceptar la normativa d’ús dels horts ecològics municipals de
Riudellots de la Selva.
□ Que actualment està residint al municipi de Riudellots de la Selva.
□ Que va realitzar el curs “Treballa un hort ecològic” de la Casa de Cultura o similar.
□ Que és atès pels serveis socials municipals, a causa de la seva situació d’especial
vulnerabilitat econòmica.
APORTA la següent documentació:
- La fotocòpia del seu DNI/NIE;
□ Certificat del curs “Treballa un hort ecològic” de la Casa de Cultura o similar.
I AUTORITZA a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a consultar i a verificar, les dades
disponibles en les seves bases de dades, així com en d’altres administracions públiques, per
acreditar les dades que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.
I, per tot l’exposat, la persona interessada SOL·LICITA la cessió d’una parcel·la dels horts
ecològics municipals de Riudellots de la Selva.
Riudellots de la Selva, ______de/d’ ___________________ de ________.
Signatura
SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
L’ Ajuntament de Riudellots de la Selva tractarà les vostres dades de caràcter personal exclusivament per gestionar la vostra petició. En el
moment de respondre la vostra sol·licitud, l’Ajuntament us informarà del fitxer al qual han estat incorporades i de la seva finalitat. D’acord
amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva (Pl. de l’Ajuntament, 1. 17457 - Riudellots de la Selva).

1

El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest procediment. L’accés a les
notificacions electròniques es realitzarà a través de missatge al correu electrònic facilitat en la instància. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els
quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, article 28).
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ANNEX IV:

FIANÇA I CESSIÓ D’ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS
MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
A Riudellots de la Selva, a ___ / ___ / _______.
REUNITS:
D’una banda, la Sra. MONTSERRAT ROURA I MASSANEDA, amb D.N.I.
número 77901990-A, en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, domiciliat a la Plaça de l’Ajuntament, 1, de Riudellots
de la Selva-17457, i amb C.I.F. P-1715900E.
De l’altra, el/la Sr./Sra. _______________________________ (a partir
d’ara com adjudicatari), major d’edat, veí de _____________________
amb domicili al ______________ núm. ___, i amb D.N.I. número
________________.
EXPOSEN:
I.- Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és titular del terreny situat al
C. Major, núm. 44, on s’hi troben ubicats els denominats Horts Ecològics
municipals.
II.- Que mitjançant convocatòria d’adjudicació aprovada per la Junta de
Govern local, en data ______________, s’obria el concurs públic per a la
cessió de parcel·les dins del citat terreny.
III.- Que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. ________ de data
________________, s’establí l’adjudicatari de la parcel·la objecte de la
cessió,
i
en
la
que
hi
constava
el/la
Sr./Sra.
____________________________, com a adjudicatari de la parcel·la núm.
___.
De conformitat amb tot l’exposat, ambdues parts ACORDEN:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva cedeix l’ús de la
parcel·la núm. _____, dels Horts Ecològics municipals, situats al C. Major,
núm. 44 de Riudellots de la Selva, a favor del/de la Sr./Sra.
_____________________, per tal de que aquest en faci ús segons la
normativa d’ús dels horts ecològics municipals de Riudellots de la Selva.
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SEGON.- La durada de la present cessió s’iniciarà en data
d’avui i s’extendrà fins a 2 anys, prorrogables a 2 anys més, excepte
que es produeixi qualsevol de les causes d’extinció de la cessió,
previstes en la normativa d’ús dels horts ecològics municipals de
Riudellots de la Selva.
TERCER.- L’adjudicatari/ària declara que coneix i accepta la
normativa d’ús dels horts ecològics municipals de Riudellots de la Selva, i
que assumeix la responsabilitat pels danys que ocasionar en l’ús dels horts
ecològics municipals.
QUART.- L’adjudicatari/ària fa efectiu l’abonament d’una fiança per
valor de ___.-€, a fi d’assegurar l’eventual sufragament dels danys causats
en l’ús dels horts ecològics municipals. Al finalitzar la cessió de la parcel·la,
el mateix adjudicatari haurà de demanar el retorn d’aquesta fiança.
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, fa entrega en
aquest moment, d’una còpia de les claus necessàries per accedir i fer ús de
les instal·lacions a l’esmentat adjudicatari.

I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, signen el present
document, per duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

______________________
Adjudicatari
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