Per decret de la regidora delegada de l’Àrea de Participació, Ciutadania i
Transparència de 5 de març de 2018, es va resoldre l’atorgament de llicencies per a
l’ús privatiu de les parcel·les d’hort urbà municipal a la #nca Raval Sol i Vista 37.
Les llicencies atorgades pel decret esmentat en el punt anterior han superat el
termini pel qual foren concedides, per la qual cosa cal la realització d’un nou procés
de selecció dels titulars de les respectives llicències.
Mitjançant resolució del regidor delegat de Salut i Ciutadania de data 9 de desembre
de 2021 s’ha aprovat la convocatòria per dur a terme el procediment de concurrència
per a l’atorgament de llicencies d’ús privatiu del domini public sobre les 23 parcel·les
de la #nca situada en Raval Sol i Vista 37.
Les sol·licituds es podran formular en el termini de 15 dies hàbils a com ptar des de
l’endemà de la publicació al Butlletí O#cial de la Província de Tarragona de l’anunci
de publicitació de la convocatòria.
Els criteris de selecció per establir l’ordre de les persones que podran gaudir de les
llicències a concedir, que són els que seguidament es detallen:

CRITERIS DE SELECCIÓ PELS HORTS URBANS DE LA FINCA DE RAVAL SOL I VISTA
NÚM . 37
Les persones sol·licitants podran obtenir un màxim de 10 punt s, amb els criteris següents:
1. Proximitat del territori als horts urbans: 3 punt s m àxim .
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Així mateix, el Ple de la Corporació, en sessió de data 19 de desem bre de 2016, va
aprovar inicialment la modi#cació del Reglament de règim d'ús dels horts ubicats en
terrenys de titularitat municipal, que va restar de#nitivament aprovat prèvia submissió a tràmit d'informació pública sense que s'hi formulessin al·legacions ni suggeri ments, amb el contingut que es va publicar íntegrament en el BOPT número 39 de
data 24 de febrer de 2017
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El Ple de la Corporació, en sessió de data 13 de setembre de 2013 va aprovar
inicialment el Reglament de règim d’ús dels horts urbans ubicats en terrenys de
titularitat municipal que va restar de#nitivament aprovat prèvia submissió a tràmit
d’informació pública sense que s’hi formulessin al·legacions ni suggeriments, amb el
contingut que es va publicar íntegrament en el BOPT núm. 233 de data 9 d’octubre
de 2013.
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ANUNCI

Persones empadronades a menys d’un kilòmetre de les #nques situades amb
horts urbans municipals ( 3 punts).

Persones empadronades a més de dos kilòmetres de les #nques situades
am b horts urbans municipals ( 1 punts).

2. Ingressos anuals dels sol·licitants: 4 punt s m àxim .
- Renda igual o inferior a 7.519,59€ : 4 punt s
- Renda superior a 7.519,59 € i igual o inferior a 9.519,59 € : 3 punt s
- Renda superior a 9.519,59 € i igual o inferior a 11.519,59 €: 2 punt s
- Renda superior a 11.519,59 € : 1 punt
3. Tenir com plerts els 60 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud: 3
punt s
La forma de presentació de les sol·licituds serà:
Presencialment: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva
es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA, a l'O#cina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Pl. Mercadal, 1. També, podran presentar-se en qualsevol registre o o#cines
determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
o bé,
Telemàticament: D'acord amb l'article 14.1 de la Llei 39/2015.
Així mateix l’Ajuntament de Reus consultarà la informació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària de les dades tributàries de l’any 2020.
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es presumirà que la con sulta és autoritzada per l’interessat amb salvetat que consti en el procediment la
seva oposició expressa.
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Aquest càlcul es realitzarà mitjançant el sistema de mesura de l’aplicació Google
Maps (mesurant la distància entre l’adreça de padró del peticionari i la ubicació
de la #nca escollida).
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Persones empadronades a #ns a dos kilòmetres de les #nques situades amb
horts urbans municipals ( 2 punts).
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El secretari general, per delegació. El cap de servei de l’Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns

| https://dipta.cat/ebop/

En absència d’oposició de l’interessat, l’Ajuntament de Reus obtindrà els documents
electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant consulta a les
plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte.
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