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DECRET 

 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
urbanisme@ajmataro.cat 

 telèfon 937582 

 
 
 
Assumpte: Relació d’admesos per l’atorgament de llicències per la ocupació temporal dels horts urbans 
situats a la finca municipal del “Bon Recés”.
Òrgan : Servei d’Urbanisme i Patrimoni
 
Expedient : 2019/000025614 

 
 
 
Antecedents  
 
Per Decret núm. 7686 de 2 d’octubre de 2019 del regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 
Professional,  es va aprovar el Plec de condicions per a l’atorgament de llicències per la ocupació temporal 
dels horts urbans de la finca del Bon Recés i  la convocatòri
de sol·licituds de 20 dies naturals a comptar des del dia següent 
BOP. 
 
L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOPB el dia 14 d’octubre. 
 
Durant el termini de presentació de sol·licituds, des del 
un total de vuitanta-una (81). Tots els sol·licitants compleixen els requisits establerts al plec de condicions per 
ser admesos al sorteig. 
 
El sorteig tindrà lloc el dia 15 de novembre a les 10.00 hores del matí 
Noé, seguint el següent protocol : 
 

• El procediment del sorteig consistirà en la obtenció d’un número per un procediment aleatori, d’entre 
el total de sol·licituds admeses.
 

• El sol·licitant al qual correspongui el primer número extret tindrà dret a elegir l’hort que vol cultivar. El 
sol·licitant al qual correspongui el segon número extret tindrà dret a elegir l’hort que vol cultivar, amb 
excepció del què hagi estat elegit pel sol·licitant anterior; i així successivament fins a l’adjudicació de 
tots els horts.  
 

• L’Ajuntament assignarà correlativament els horts que no hagin estat triats a aquells sol·licitants que 
no compareguin el dia del sorteig.
 

A efectes del sorteig s’ha assignat a cada sol·licitud un número correlatiu per ordre cronològic d’entrada de la 
sol·licitud.  
 
En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 
 
 
RESOLC: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la llista d’admesos
horts urbans de la finca del Bon Recés
 
 
 

Relació d’admesos per l’atorgament de llicències per la ocupació temporal dels horts urbans 
situats a la finca municipal del “Bon Recés”. 

: Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

núm. 7686 de 2 d’octubre de 2019 del regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 
Plec de condicions per a l’atorgament de llicències per la ocupació temporal 

rbans de la finca del Bon Recés i  la convocatòria del sorteig, obrint-se un
a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria al 

L’anunci de la convocatòria va ser publicat al BOPB el dia 14 d’octubre.  

rmini de presentació de sol·licituds, des del 15 d’octubre i fins al 4 de novembre, 
. Tots els sol·licitants compleixen els requisits establerts al plec de condicions per 

rà lloc el dia 15 de novembre a les 10.00 hores del matí a la sala d’actes del Centre Cívic Can 

El procediment del sorteig consistirà en la obtenció d’un número per un procediment aleatori, d’entre 
sol·licituds admeses. 

El sol·licitant al qual correspongui el primer número extret tindrà dret a elegir l’hort que vol cultivar. El 
sol·licitant al qual correspongui el segon número extret tindrà dret a elegir l’hort que vol cultivar, amb 

hagi estat elegit pel sol·licitant anterior; i així successivament fins a l’adjudicació de 

L’Ajuntament assignarà correlativament els horts que no hagin estat triats a aquells sol·licitants que 
no compareguin el dia del sorteig. 

a cada sol·licitud un número correlatiu per ordre cronològic d’entrada de la 

En virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 18 de juny de 2019

Aprovar la llista d’admesos al sorteig per a l’atorgament de llicències per la ocupació temporal dels 
horts urbans de la finca del Bon Recés, amb el següent ordre i número assignat: 
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Relació d’admesos per l’atorgament de llicències per la ocupació temporal dels horts urbans 

núm. 7686 de 2 d’octubre de 2019 del regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 
Plec de condicions per a l’atorgament de llicències per la ocupació temporal 

se un període de presentació 
a la data de publicació de la convocatòria al 

4 de novembre, s’han presentat 
. Tots els sol·licitants compleixen els requisits establerts al plec de condicions per 

a la sala d’actes del Centre Cívic Can 

El procediment del sorteig consistirà en la obtenció d’un número per un procediment aleatori, d’entre 

El sol·licitant al qual correspongui el primer número extret tindrà dret a elegir l’hort que vol cultivar. El 
sol·licitant al qual correspongui el segon número extret tindrà dret a elegir l’hort que vol cultivar, amb 

hagi estat elegit pel sol·licitant anterior; i així successivament fins a l’adjudicació de 

L’Ajuntament assignarà correlativament els horts que no hagin estat triats a aquells sol·licitants que 

a cada sol·licitud un número correlatiu per ordre cronològic d’entrada de la 

18 de juny de 2019, 

per a l’atorgament de llicències per la ocupació temporal dels 

Número

8853

Fecha de Firma:
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urbanisme@ajmataro.cat 
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ADMESOS: 

Núm. Ordre DNI (4 últimes 
xifres i lletra)

1 ....5081M

2 ....1471A

3 ....8217Q

4 ....9721Y

5 ....8143X

6 ....3776B

7 ....0687K

8 ....0320X

9 ....3357B

10 ....2167L

11 ....3242J

12 ....8597F

13 ....4484A

14 ....3960J

15 ....0759G

16 ....6302W

17 ....7712F

18 ....7981V

19 ....9404M

20 ....6023A

21 ....6143W

22 ....5953M

23 ....0768Q

24 ....5828X

25 ....0082J

26 ....5122K

27 ....8398E

28 ....3955N

29 ....1018S

30 ....3519A

31 ....1348R

32 ....4959H

33 ....1025V

34 ....7845Q

35 ....6151B

36 ....5552R

37 ....4335B

38 ....1974M

39 ....5648Z

40 ....8989J

41 ....6087X

 

DNI (4 últimes 
xifres i lletra) 

 Núm. Ordre 

5081M  42 

1471A  43 

8217Q  44 

9721Y  45 

8143X  46 

3776B  47 

0687K  48 

0320X  49 

3357B  50 

2167L  51 

3242J  52 

8597F  53 

4484A  54 

3960J  55 

0759G  56 

6302W  57 

7712F  58 

7981V  59 

9404M  60 

6023A  61 

6143W  62 

5953M  63 

0768Q  64 

5828X  65 

0082J  66 

5122K  67 

8398E  68 

3955N  69 

1018S  70 

3519A  71 

1348R  72 

4959H  73 

1025V  74 

7845Q  75 

6151B  76 

5552R  77 

4335B  78 

1974M  79 

5648Z  80 

8989J  81 

6087X   
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DNI (4 últimes 
xifres i lletra) 

....8409T 

....9954D 

....0800E 

....7146A 

....7033N 

....8957L 

....3952M 

....4922G 

....0125E 

....0281K 

....7588W 

....2805Y 

....2900S 

....3525Y 

....8123Z 

....8207G 

....3639Z 

....0379S 

....5008F 

....2639B 

....3797D 

....1793Q 

....8088Y 

....0846N 

....0634Z 

....1859J 

....5296Q 

....8433F 

....9847E 

....4965N 

....2503N 

....0640A 

....4098D 

....4341K 

....8037Y 

....5355J 

....2996L 

....2280F 

....4126M 

....7895V 
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Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
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EXCLOSOS: No n’hi ha.  
 
 
SEGON.- Convocar als admesos al sorteig públic que tindrà lloc el dia 15 de novembre a les 
Centre Cívic de Rocafonda- Can Noé
 
Les persones admeses que compareguin al tràmit mitjançant representa
autoritzant la representació i fotocòpia dels DNI del representant i del representat. 
 
En cas de no assistir-hi, s’assignaran correlativament els horts que no hagin estat triats pels assistents al 
sorteig, tal com s’estableix al Plec de Condicions.
 
TERCER.- Publicar la llista d’admesos, a la web municipal, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
 
 
 
 

al sorteig públic que tindrà lloc el dia 15 de novembre a les 
an Noé (c/ Poeta Punsola, núm. 47).  

Les persones admeses que compareguin al tràmit mitjançant representant, hauran 
epresentació i fotocòpia dels DNI del representant i del representat.  

hi, s’assignaran correlativament els horts que no hagin estat triats pels assistents al 
sorteig, tal com s’estableix al Plec de Condicions. 

llista d’admesos, a la web municipal, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
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al sorteig públic que tindrà lloc el dia 15 de novembre a les 10 del matí al 

t, hauran d’aportar document 

hi, s’assignaran correlativament els horts que no hagin estat triats pels assistents al 

llista d’admesos, a la web municipal, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 


