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AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L’HÀBITAT URBÀ I RURAL I LA SOSTENIBILITAT
OFICIALIA MAJOR
PATRIMONI
Anunci de licitació de llicències d’ús privatiu del domini públic de 35 horts familiars de Rufea
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Lleida
b) Patrimoni, expedient núm. 69/2011
2. Objecte de la licitació i termini
Adjudicació de llicències d’ús privatiu del domini públic de 35 horts familiars de Rufea, en concret, els
següents horts (números):
 3, 4, 10, 12, 21, 24, 29, 30, 33, 38, 41, 48, 49, 53, 62, 75, 76, 79, 80,
 del 85 al 89
 del 95 al 105
3. Condicions dels sol∙licitants
Persones físiques:
a) Només es podrà presentar una sol∙licitud per unitat familiar, entenentse per unitat familiar aquelles
persones que convisquin en un mateix domicili.
b) A la data de l’inici del procés de sol∙licituds, cal estar empadronat a Lleida.
Entitats i/o associacions:
a) Que desenvolupi les seves activitats al municipi de Lleida.
b) En funció del seu projecte i del nombre de persones implicades, se’ls hi podrà atorgar un hort de majors
dimensions a un preu de fins a dues quotes anuals.
4. Procediment de selecció
Les llicències s’adjudicaran en règim de lliure concurrència i mitjançant concurs, d’acord amb els criteris que
figuren a la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives.
En cas d’igualtat de barem de puntuació l’ordre dels adjudicataris i de la llista d’espera es determinarà per
sorteig. Igualment, la selecció dels horts es farà per sorteig.
5. Acte i lloc de celebració del sorteig
El sorteig es celebrarà a la seu de la Regidoria de Medi Ambient i Horta, ubicada al carrer Tallada, 32, en
sessió pública.
6. Règim econòmic de les llicències i fiança
Taxa anual: 150 €/hort.
Fiança en metàl∙lic: 75 € a ingressar a la Tresoreria Municipal.
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7. Obtenció d’informació i documentació
Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC), ubicada a l’edifici Pal∙las, Plaça Paeria núm. 11, baixos
i al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida: https://perfilcontractant.paeria.cat.
8. Presentació de sol∙licituds i termini
Les sol∙licituds de les llicències es presentaran, mitjançant el model facilitat per l’Ajuntament de Lleida, en al
Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’edifici Pal∙las, Pl. Paeria, 11 de Lleida, dintre del termini de 30
dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. Si el darrer dia del termini coincidís en dissabte o festiu s’allargarà fins el primer dia hàbil
posterior. L’horari de presentació és l’establert per a l’OMAC, llevat del darrer dia que finalitzarà a les 13
hores. En qualsevol cas, la data de finalització del termini de presentació de sol∙licituds es publicarà al Perfil
del contractant de l’Ajuntament de Lleida.
Lleida, 21 de març de 2016
2n Tinent d’Alcalde i Regidor de Promoció i Gestió de l’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa i
Piqué
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