SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA
PER A LA CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI
PÚBLIC SOBRE ELS HORTS URBANS MUNICIPALS DE MELIÓ

En /Na.............................................................................................................................................
amb el DNI/la targeta de residència núm. ................................. amb domicili a.........................
............................................................... núm.
de

.......... bloc

..................................................... CP ..........................

telèfon mòbil (si en teniu)

....... pis .......... porta

.......

telèfon ......................................

.................................... correu
electrònic

....................................

EXPOSO que compleixo amb els requisits especificats a l’annex 1 d’aquesta sol·licitud i
que estic assabentat de les condicions generals i de les obligacions dels titulars de les
llicències d’ús privatiu del domini públic sobre els horts de titularitat municipal, especificades en
el “Reglament de règim d’ús dels horts urbans de titularitat municipal” i per això

DEMANO ser admès com a participant en la convocatòria pública per a la concessió de
les llicències d’ús privatiu del domini públic sobre les parcel·les d’hort de titularitat municipal
ubicades a la zona verda confrontant del sector Melió Residencial –carrer Vinya-, participant en
el sorteig en la següent categoria:
Persona jubilada/ prejubilada
Persona aturada i beneficiària d’una renda mínima d’inserció (PIRMI)
Família amb algun membre amb discapacitat
Persona major de 18 anys
Entitat/ escola

Vilafranca del Penedès,

.......... de

.............................. de

....................

Signatura

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Cort, 14 – Tel. 93 892 03 58 – Fax 93 892 11 66 – 08720 Vilafranca del Penedès

ANNEX 1. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS:

- Ser persona física, major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar,
entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
- A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi amb una antiguitat
mínima de 5 anys ininterromputs o haver estat empadronat un mínim de 5 anys, durant els
últims 10 anys.
- No disposar, a títol de propietari, de cap altre hort o terreny de conreu dins del terme
municipal de Vilafranca del Penedès.
- No haver-se adjudicat una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.
O bé;
- Ser una entitat amb finalitats de caire pedagògic, terapèutic, social o cientificotècnic. En
aquests casos caldrà estar inscrits en el registre municipal d’entitats, i es designarà una
persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de
l’adjudicació.
O bé;
- Ser una escola o Institut d’Educació Secundària (IES) de Vilafranca del Penedès.

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

DNI
Informe negatiu del Registre de la Propietat conforme no es té cap altre parcel·la
agrícola en propietat al terme municipal de Vilafranca del Penedès.
En cas de ser prejubilat o aturat:
Informe de vida laboral actualitzat.
En el cas de ser beneficiari de la renda mínima d’inserció (PIRMI):
Certificat conforme s’és beneficiari d’una renda mínima d’inserció (PIRMI).
En el cas de les entitats, escoles i IES:
Projecte d’hort urbà de l’entitat, escola o IES, on hi constin -com a mínim- objectius,
responsable/s, participants, programa de treball, metodologia, seguiment i sistema
d’avaluació.
AUTORITZO, a través d’aquesta signatura, la consulta de les dades assenyalades:

En cas de ser jubilat:
Certificat de la pensió.
En cas de tenir algun membre de la unitat familiar amb discapacitat:
Grau de discapacitat superior al 33%.

Signat:

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Cort, 14 – Tel. 93 892 03 58 – Fax 93 892 11 66 – 08720 Vilafranca del Penedès

