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Resolució de l’alcaldia
Sant Celoni, 13 de juny de 2012
Identificació de l’expedient
Llicència d’ocupació temporal per a l’ús privatiu de terrenys destinats a horts municipals situats
al Molí de les Planes. Llistat provisional d’admesos i exclosos de la 2a convocatòria

Fets
El 17 de novembre de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar les bases de la convocatòria
pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu de terrenys
destinats a horts municipals situats al Molí de les Planes i per a la confecció d’una llista
d’espera.
El 10 de gener de 2012 es va fer públic l’anunci de convocatòria per a l’atorgament de llicències
d’ús temporal dels horts municipals al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
El 18 de maig de 2012 es va fer públic l’anunci de la segona convocatòria.
El 8 de juny de 2012 es va tancar el període de sol·licituds d’aquesta segona convocatòria.
S’han rebut 15 sol·licituds, de les quals dues no compleixen els requisits. Per tant, la llista
provisional de sol·licitants admesos i exclosos és la següent:
Sol·licituds admeses:

Codi sol∙licitud
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

NIF/CIF
X1336219‐B
X1563820‐G
X3156454‐A
Y0864154‐N
43442408‐P
43535542‐S
24100817‐Z
40997907‐Q
38127317‐X
X3927577M
52448980‐X
74698789‐X
40348074‐W

Sol·licituds excloses i motiu de l’exclusió:

Codi sol∙licitud NIF/CIF
4
X8492545‐W
14
37270717‐E

Motiu exclusió
No consta empadronat a sant Celoni
No consta empadronat a sant Celoni

Fonaments de dret
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, en especial els
articles 57, 58, 60 i concordants.
En conseqüència,
Resolc:
1. Aprovar provisionalment la llista d’admesos i exclosos del procediment d’adjudicació de
parcel·les d’horta pública al Molí de les Planes.
2. Publicar aquest llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses al tauler d’anuncis
municipal i al web de l’Ajuntament de Sant Celoni.
3. Donar un període de 10 dies per presentar les esmenes o al·legacions a aquest llistat.
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