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i Jesús Fco. Álvarez Riscal, a Jordi Valverde
Gómez, a Susana Sánchez Merino i a Susana
Santos Martín.

Comunicacions internes: al Departament
d'Urbanisme i Territori (a tot el personal del
Departament i al Regidor) i a la Policia Local.

b) Últim domicili conegut: c/ Escorxador,
núm. 2, 1r 5a, del municipi d'Olesa de Mont-
serrat, CP 08640.

c) Recursos: Contra la resolució indicada
es poden interposar els recursos i accions
que s'especifiquen en aquest edicte.

Publicació: Aquest edicte núm. 01917 serà
publicat: al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament
d'Abrera, a l'Ajuntament d'Olesa de Montse-
rrat i al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Compareixença: Els interessats hauran de
comparèixer personalment o mitjançant un
representant en l'expedient que es tramita, en
el termini de 20 dies des de la publicació al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. En cas que
no es presentin se'ls tindrà per notificats de
totes les successives diligències fins que fina-
litzi la substanciació del procediment, sens
perjudici del dret que els assisteixi a com-
parèixer.

Abrera, 24 de setembre de 2009.
El Secretari, Eliseo Lledó Durá.

022009030067
A

Arenys de Mar

ANUNCI

Per Decret de l'Alcaldia de data 29 de
setembre de 2009, s'aprova inicialment el
projecte d'obra ordinària municipal de
"Reforma i ampliació del Pavelló Esportiu
Municipal Fons de les Creus" 2ª fase redactat
pel despatx d'arquitectura "GAAB", amb un
pressupost estimat d'execució material d'obra
de 569.962,88 EUR.

D'acord amb el que disposen els articles
37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals i art 50 de la Llei
30/1992 de règim jurídic de les administra-
cions públiques, s'acorda l'obertura d'un
període d'informació pública de quinze dies
hàbils, a partir de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA, durant els quals es podrà consultar
l'expedient als Serveis Tècnics d'Urbanisme
d'aquest Ajuntament de 9 a 14 h, transcorre-
guts els quals sense produir-se al·legacions,
s'entendrà aprovat definitivament.

Es disposa de conformitat amb l'article
13.3 de la Llei 3/2007 d'obra Pública, la
publicació a la pàgina web oficial de l'Ajun-
tament d'Arenys de Mar, d'aquest anunci.

Arenys de Mar, 2 d'octubre de 2009.
El Secretari, Àngel Lozano Pérez.

022009030129
A

Arenys de Munt

EDICTE

Aprovat inicialment per Decret 168/09
d'alcaldia presidència, de data 30-09-09, el
projecte d'urbanització bàsica de l'entorn del
pavelló municipal, situat en el subsector B
Can Zariquey, del sector B5 "Ruals", redactat
per l'arquitecta Montserrat Pamies Masca-
reñas.

El document consta de:
I. Memòria.
II. Plec de condicions.
III. Amidaments i pressupost.
IV. Control de qualitat.
V. Plànols.
Aquests documents s'exposen al públic a

les oficines municipals durant el termini d'un
mes per tal que els interessats puguin presen-
tar al·legacions i suggeriments, segons deter-
mina l'art. 113 del Decret Legislatiu 1/2005,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.

Arenys de Munt, 30 de setembre de 2009.
La Secretària, M. Carmen Gómez Muñoz-

Torrero.

022009030083
A

Badalona

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 28 de
juliol de 2009, va aprovar inicialment el
reglament de règim d'ús dels horts de titulari-
tat municipal i per l'atorgament de llicències
d'ús privatiu del domini públic.

Havent transcorregut el període d'exposi-
ció pública sense que s'hagin presentat recla-
macions, el reglament de règim d'ús dels
horts de titularitat municipal i per l'atorga-
ment de llicències d'ús privatiu del domini
públic, ha quedat aprovat definitivament en
data 17 de setembre d'enguany.

A efectes de complimentar allò previst a
l'article a l'article 70.2 de la Llei 7/1985,
LRBRL, en concordança amb el que s'esta-
bleix a l'article 66.1 del ROAS, es publica el
text íntegre de l'esmentada ordenança:

"REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS
HORTS DE TITULARITAT MUNICIPAL I PER
L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'ÚS
PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC

TÍTOL I - CONDICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular el

règim jurídic de les llicències d'ús privatiu
del domini públic atorgades per l'Ajuntament
sobre horts situats en terrenys de titularitat
municipal o sobre horts situats en terrenys de
titularitat privada, dels que pugui disposar
per qualsevol títol al terme municipal de
Badalona, exclusivament pel seu conreu agrí-
cola amb destinació a l'autoconsum, el con-

tingut dels drets i obligacions a complir pels
beneficiaris d'aquestes llicències i el seu
règim d'adjudicació.
Article 2. Naturalesa jurídica de la llicència

Les llicències municipals atorgades en vir-
tut d'aquest reglament, tindran la naturalesa
d'ús privatiu del domini públic, regulat per
l'article 57.2 del Reglament del patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988,
de 17 d'octubre.

Aquesta llicència s'atorga salvant el dret
de propietat i sense perjudici d'altri i, per
tant, no suposa la transmissió del domini de
la parcel·la d'hort utilitzada.

L'adjudicatari solament tindrà la possessió
precària a l'hort municipal que se li assigni,
pel termini que es determini i en els termes
que preveu la resolució d'adjudicació o la
llicència i resta d'articles d'aquest reglament.

Les llicències atorgades tenen caràcter per-
sonalíssim i, en cap cas els titulars no podran
cedir, alienar o disposar, a títol onerós o gra-
tuït, els drets que es derivin de l'autorització
d'ús ni transmetre-la a tercers.
Article 3. Termini

Les llicències d'ús privatiu de cadascun
dels horts s'atorgaran per un període màxim
de 4 anys.

Podrà revocar-se la llicència quan un hort
quedi sense treballar més de 30 dies, sense
justificació.

Això no obstant, pel cas que concorri una
justa causa al·legada amb antelació al depar-
tament gestor, el període d'inactivitat podrà
allargar-se fins a 3 mesos. Excepcionalment
es podrà allargar el termini fins a un màxim
de 6 mesos, pel cas de malaltia greu o supò-
sit equivalent, degudament acreditat/da.
Article 4. Règim Econòmic de les llicències

Els adjudicataris de les parcel·les d'horts
quedaran obligats a satisfer les taxes establer-
tes per les Ordenances fiscals en concepte
d'utilització privativa del domini públic, el
pagament de les quals serà semestral.

La manca de pagament de l'esmentada
tarifa dins el termini establert per a la seva
realització, facultarà a l'Ajuntament per a la
seva exigibilitat per la via de constrenyiment,
sens perjudici de la potestat de revocació de
la llicència que té l'Ajuntament.

Els usuaris dels horts hauran de dipositar
una fiança de 100 euros, que hauran d'in-
gressar a la Tresoreria Municipal, com a
requisit previ al lliurament de la parcel·la i
subscripció de la llicència, en un termini
màxim de 15 dies a comptar de l'aprovació
de l'adjudicació o atorgament de la llicència
i la seva exposició als taulells d'anuncis de la
Corporació.

L'eficàcia de la llicència quedarà condi-
cionada a la constitució de la fiança. Per tant,
transcorreguts els 15 dies sense que s'hagi
dipositat la garantia, se'l tindrà per desistit de
la seva petició i la parcel·la queda novament
lliure i pendent de cobrir.

L'import d'aquesta fiança s'executarà per
cobrir els possibles danys o desperfectes, si
es dóna el cas, i es retornarà a la finalització
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del termini d'ús privatiu de la parcel·la d'hor-
ta.

Podrà dispensar-se de la constitució d'a-
questa garantia als qui acreditin la impossibi-
litat material d'aportar-la, per carència de
medis econòmics, previ informe dels Serveis
Socials.

TÍTOL II - CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DELS
HORTS

Article 5. Horaris
L'horari general en què es podrà accedir a

les parcel·les serà com a mínim de dilluns a
divendres, en horari de matí de 9 a 14 h. Per
a cada zona on s'ubiquin els horts es podrà
establir un horari específic en funció de les
seves característiques i la seva oportunitat i
conveniència.

Els diferents recintes estaran oberts tots els
dies laborables de l'any.
Article 6. Seguiment i vigilància

L'Ajuntament destinarà un tècnic munici-
pal per a l'assessorament dels adjudicataris
sempre que ho requereixin. Aquesta persona
estarà facultada per atendre les necessitats
quotidianes dels adjudicataris, així com per
gestionar els problemes que poguessin sorgir.
El criteri de l'Administració serà vinculant
pels beneficiaris dels horts, podent donar les
instruccions que estimi oportunes pel desen-
volupament correcte del treball, que seran
d'obligat compliment. Així mateix, el tècnic
municipal estarà facultat per aixecar l'oportu-
na Acta en el supòsit que detecti un incom-
pliment de les normes establertes en el pre-
sent reglament, la qual serà enviada al Servei
Jurídic de l'Àrea per a la seva tramitació.
Article 7. Serveis i Infraestructures

Totes les zones habilitades i destinades a
horts comptaran amb:

1. Sistema de reg.
2. Eines en nombre adequat i suficient.
3. Espai per guardar les eines i estris.
4. Contenidors de recollida selectiva.
5. Comptadors individuals d'aigua en

cadascuna de las parcel·les.
6. Taulell d'anuncis per penjar-hi notifica-

cions, notícies i informacions.
7. Zona per elaborar compost.

Article 8. Responsabilitat
L'Ajuntament de Badalona no es farà res-

ponsable dels robatoris o actes vandàlics que
puguin afectar les parcel·les. Així mateix,
queda exempt de qualsevol responsabilitat en
cas d'accident de l'adjudicatari en el desen-
volupament de les seves tasques de conreu i
en la seva estada en el recinte. Serà a càrrec
de l'adjudicatari qualsevol responsabilitat per
aquests conceptes.

TÍTOL III - OBLIGACIONS DELS TITULARS DE LES
LLICÈNCIES

Article 9. Obligacions dels adjudicataris
Els adjudicataris dels horts estan obligats:
- A cultivar única i exclusivament la par-

cel·la que li hagi estat adjudicada, sense
sobrepassar-ne els límits.

- A mantenir, en perfecte estat de conser-

vació, tots els elements de la instal·lació, tant
les d'ús propi com d'ús comú, especialment
les casetes d'eines o armaris, sistemes de rec,
i els lavabos.

- Mantenir una actitud respectuosa amb la
resta de companys/es adjudicataris dels horts
i amb els les persones o animals amb qui
comparteixin espai, i no dur a terme activitats
que causin molèsties o perjudicis als altres
usuaris dels horts colindants.

- Respectar els torns de reg que es pogues-
sin establir i no sobrepassar els límits de con-
sum que l'Ajuntament, en el seu cas, esta-
bleixi.

- A recollir les deixalles produïdes que no
s'utilitzin per al compost. Així, hauran de fer-
se càrrec de gestionar adequadament les dei-
xalles que es produeixin, separant les d'ori-
gen orgànic de la resta i dipositant cada tipus
de residu en el contenidor específic.

- A respectar les instruccions del tècnic
competent designat pel seguiments del pro-
grama d'horts.

- A complir la normativa referent a fer foc i
de protecció civil.

- No mantenir períodes d'inactivitat supe-
rior a 1 mes, excepte quan hi hagi causa jus-
tificada, en què l'absència podrà allargar-se
fins a 3 mesos. Excepcionalment, l'absència
podrà perllongar-se fins a un màxim de 6
mesos pels casos de malaltia greu o supòsit
equivalent.

- A facilitar i col·laborar en la realització
d'activitats educatives organitzades per l'A-
juntament, els seus Organismes o les escoles
de Badalona, fins un màxim de 3 jornades
l'any.
Article 10. Prohibicions

No es permet a l'adjudicatari:
a) El conreu de plantes psicotròpiques.
b) El conreu d'arbres, llevat d'autorització,

prèvia petició en la que el titular renunciï
expressament a qualsevol indemnització o
compensació a la finalització de l'autoritza-
ció per qualsevol causa.

c) La comercialització dels productes
obtinguts en el conreu de l'hort. La collita o
productes resultants del conreu serà exclusi-
vament per consum propi, restant prohibit el
seu ús comercial.

d) La utilització d'adobs químics, herbici-
des, insecticides, excepte els autoritzats per
l'agricultura biològica, quedant la fertilització
reduïda a la utilització de compost orgànic.

e) La utilització d'adobs d'origen animal.
f) La realització de cap classe d'obra, i en

concret la instal·lació de cap tipus de nova
tanca o separació, barbacoes, taules fixes o
bancs, així com la modificació interior ni
exterior de la caseta o armari d'eines o la
construcció i instal·lació de nous elements o
modificació dels existents, sense autorització
de l'Ajuntament.

g) Limitar la parcel·la amb qualsevol tipus
de material, llevat el què hagi instal·lat l'A-
juntament.

h) Utilitzar la parcel·la com a dipòsit o
magatzem de materials

i) La tinença i cria de qualsevol mena d'a-

nimal o bestiar.
j) Tenir gossos a l'hort, excepte els gossos

d'assistència que acompanyen les persones a
les quals serveixen

k) La captura d'ocells, plantar i talar
arbres, l'eliminació de marges o talussos
arbustius o qualsevol altra activitat suscepti-
ble de causar un dany en la fauna i flora que
pugui existir a l'hort.

l) L'acumulació o abandonament de qual-
sevol material o deixalla, ja sigui a dins o
fora de l'hort, així com l'aportació de qualse-
vol tipus d'objecte (plàstics, metalls, conteni-
dors, galliners, etc...) aliè a la funció de l'hort
i susceptible d'alterar l'estètica del lloc.

m) Sobrepassar els límits marcats de
cadascuna de les parcel·les.

n) Ocupar una parcel·la buida i pendent
d'adjudicar.

o) La cessió, préstec, arrendament o suba-
rrendament de l'hort a tercers. L'adjudicatari
s'obliga a executar el seu treball personal-
ment, llevat de casos de força major que
haurà d'acreditar davant de l'Ajuntament, i
llevat de l'ajuda mútua entre els hortelans.

p) Deixar l'hort sense treballar per un
període superior al 1 mes, que podrà allar-
gar-se a 3 mesos en cas de què concorri una
causa justificativa. Excepcionalment, l'absèn-
cia podrà perllongar-se fins a un màxim de 6
mesos pels casos de malaltia greu.

q) Estacionar vehicles a l'interior de l'hort
o circular-hi.
Article 11. Manteniment, obres i danys en el
domini públic

Aniran a càrrec de l'adjudicatari:
a) Les llavors i els adobs que s'utilitzin.
b) Les indemnitzacions econòmiques i les

reparacions que es generin derivades dels
danys causats a la parcel·la d'hort municipal,
a les instal·lacions que donen servei a aques-
ta i en les instal·lacions comunes de rec i
altres de la zona d'horta, causades pel mal ús
que en faci l'adjudicatari o pels seus acom-
panyants.

TÍTOL IV - RÈGIM D'ADJUDICACIÓ I
FORMALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES D'ÚS PRIVATIU

Article 12. Procediment d'adjudicació
El sistema d'adjudicació de les llicències

d'ús privatiu del domini públic sobre
parcel·les municipals d'horts es farà en règim
de lliure concurrència mitjançant:

- Sorteig públic, en aplicació de l'article
92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les administracions Públiques,
prèvia convocatòria pública.

* Participants en el sorteig:
La llista definitiva de persones que partici-

paran en el sorteig públic, estarà formada
pels interessats participant que compleixin
les condicions següents:

1. Persones físiques:
1.1. Requisits:
a) Tenir 60 anys o més.
b) No exercir cap activitat de caràcter

laboral.
c) Constar empadronat al municipi de

Badalona amb una antiguitat mínima d'un



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

13 / 10 / 2009Núm. 245 / Pàg. 28

any a la presentació de la sol·licitud.
1.2. Documentació acreditativa del com-

pliment dels requisits:
Els interessats hauran de presentar junta-

ment amb la sol·licitud:
a) DNI.
b) Historial de vida laboral o document

equivalent que constati que no s'està exercint
cap activitat de caràcter laboral.

c) Certificat d'empadronament que facili-
tarà l'Ajuntament de Badalona.

d) Certificat de no deutes que facilitarà l'A-
juntament de Badalona.

e) En cas d'invalidesa i/o incapacitat, l'A-
juntament es reserva el dret a sol·licitar certi-
ficat mèdic que acrediti que es pot treballar a
l'hort.

1.3. Incompatibilitats:
a) Per cada unitat familiar resident en el

mateix habitatge, només es podrà presentar
una sola petició i només podrà existir un únic
adjudicatari.

b) No es podrà ser titular de cap altre
llicència municipal pel conreu d'horts.

c) Haver estat privat d'una parcel·la, prè-
via tramitació de l'expedient corresponent.

d) No estar al corrent de les obligacions
tributàries amb aquest ajuntament.

No podran sol·licitar una parcel·la, els que
es trobin en situació de jubilació parcial ni
els que tinguin reconeguda una pensió per
gran invalidesa. Pel supòsit d'incapacitat per-
manent, serà necessari un certificat mèdic
que acrediti que el seu estat de salut és com-
patible amb treballar a l'hort.

2. Persones jurídiques:
2.1. Requisits:
a) Associacions o entitats sense ànim de

lucre.
b) Inscripció en el Registre Municipal

d'Entitats.
c) L'objecte social siguin finalitats de caire

pedagògic, terapèutic, social o ambiental.
d) Existència d'una persona física respon-

sable de l'entitat amb la qual es mantindran
totes les relacions derivades de l'adjudicació
i es farà responsable del compliment de les
normes contingudes en aquest reglament.

2.2. Documentació acreditativa del com-
pliment dels requisits. Els interessats hauran
de presentar juntament amb la sol·licitud:

a) CIF.
b) Estatuts.
c) Nomenament de la persona responsable

per part de la Junta de l'entitat.
d) Projecte de gestió de l'hort entre els

membres de l'associació i/o entitat.
2.3. Incompatibilitats:
a) El nombre màxim de parcel·les per a

cada associació es determinarà en les oportu-
nes convocatòries en funció de les disponibi-
litats existent.

b) No es podrà ser titular de cap altre
llicència municipal per la mateixa zona.

c) Haver estat privat d'una parcel·la, prè-
via tramitació de l'expedient corresponent.

* Procediment:
1. Convocatòria:
Es donarà publicitat a la convocatòria mit-

jançant exposició pública en el taulell d'a-

nuncis de l'Ajuntament, a la web de Medi
Ambient, als taulells dels diferents districtes i
dels diferents zones d'horts, i a partir de la
inserció d'un anunci en un diari de difusió
local.

La convocatòria fixarà el termini de pre-
sentació de sol·licituds que es presentaran
per registre general de l'Ajuntament, per
registre de les oficines de districte, o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix l'article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Aquesta sol·licitud haurà d'ajustar-se
al model de sol·licitud que s'incorpora com
annex al present reglament.

2. Tramitació:
Una comissió tècnica de valoració consti-

tuïda a aquests efectes informarà de les
sol·licituds presentades i emetrà proposta
d'admissió de les sol·licituds. Aquesta comis-
sió podrà requerir, si cal, aclariments o la
presentació de documentació complementà-
ria a la sol·licituds, perquè els interessats en
el termini màxim de 10 dies, puguin esmenar
els defectes o omissions que s'observin.

3. Sorteig i llista d'espera:
Una vegada acceptada la sol·licitud i en la

data i lloc que s'assenyali oportunament i en
acte públic, tindrà lloc el sorteig a partir del
qual s'aprovaran les adjudicacions de les
llicències d'ús privatiu de parcel·les d'horts
urbans.

Cada sol·licitud tindrà un únic número
d'ordre pel sorteig, segons el registre d'entra-
da de la documentació.

Una vegada esgotades les parcel·les dispo-
nibles, s'escolliran els suplents que passaran
a formar part d'una única llista d'espera, en
previsió de cobrir les possibles vacants que
es puguin produir.

Aquesta llista d'espera estarà en vigor fins
l'obertura d'un nou procediment administra-
tiu d'atorgament de llicències municipals.

4. Adjudicacions:
El Regidor/a de l'Àrea de Medi Ambient

aprovarà l'atorgament de les diverses llicèn-
cies d'ús privatiu del domini públic dels horts
municipal, a la vista de la proposa emesa per
la comissió tècnica de valoració, una vegada
efectuat el sorteig públic.

La relació definitiva de l'atorgament de les
diverses llicències s'exposarà al públic mit-
jançant la publicitat en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament de Badalona i dels diferents dis-
trictes i a la web de medi ambient. Aquesta
publicitat substituirà la notificació individual
a tots els participants de la licitació.

5. Formalització de les adjudicacions:
El document administratiu que formalit-

zarà l'atorgament de les llicències d'ús priva-
tiu contindrà el següent:

a) Dades de la persona o entitat autoritza-
da.

b) La finalitat de l'ús.
c) Mesura, localització i número de par-

cel·la.
d) Drets i obligacions de l'adjudicatari.
e) Durada de l'autorització.
Els adjudicataris hauran de recollir els

títols acreditatius del seu dret atorgats per l'A-
juntament de Badalona, dins el termini de 30
dies a comptar des de la inserció dels anun-
cis als diferents taulells municipals. Serà
requisit necessari la prèvia constitució de la
fiança que s'ha establert.

Quan per causes imputables a l'adjudica-
tari no es pugui formalitzar el document
administratiu dins del termini indicat, l'Ajun-
tament podrà acordar la seva resolució, amb
prèvia audiència de l'interessat.

6. Pagament de la taxa:
La gestió de les taxes i els terminis de

pagament es determinarà a les oportunes
Ordenances Fiscals.
Article 13. Suplències

Quan existeixi alguna parcel·la vacant per
qualsevol causa, es cobrirà amb els suplents
de la llista segons l'ordre fixat en el sorteig
públic.

A tal efecte, es contactarà telefònicament
amb els suplents per veure si estan disponi-
bles i/o interessats per cobrir la parcel·la. En
cas afirmatiu, es dictarà la corresponent reso-
lució d'atorgament de llicència i la formalit-
zació en document administratiu.

En cas negatiu, i sempre que concorri justa
causa, l'interessat podrà renunciar per un sol
cop, passant automàticament al final de la
llista de suplents.

D'aquestes trucades es deixa constància
mitjançant l'oportuna diligència.

Així mateix, i als efectes d'una major agili-
tat i eficàcia administrativa, s'agruparan totes
les vacants existents en un període de temps
d'un mes i es dictarà resolució conjunta d'a-
torgament de les diferents llicències. L'es-
mentada resolució es penjarà en el taulell
d'anuncis de l'Ajuntament i dels diferents dis-
trictes, i els taulells de les zones d'horts, als
efectes del seu coneixement a partir del dia
15 del mes següent a aquell en què s'hagin
produït les vacants. Transcorreguts 15 dies
des de la inserció, als interessats que no
hagin comparegut se'ls tindrà per desistits de
la seva petició.
Article 14. Renúncies

Els adjudicataris poden renunciar en qual-
sevol moment i per qualsevol causa al con-
reu de l'hort municipal. A aquest efecte, hau-
ran d'emplenar el model de renúncia que
s'incorpora en l'Annex d'aquest reglament.

Això no obstant, excepcionalment i en cas
de negativa de l'interessat en comparèixer en
aquestes dependències per formalitzar la
renúncia, s'acceptarà la renúncia telefònica,
deixant constància d'aquesta circumstància
en l'expedient.

TÍTOL V - EXTINCIÓ DE LES LLICÈNCIES D'ÚS
PRIVATIU

Article 15. Caducitat de les llicències
La llicència d'ús privatiu s'extingirà per:
1. Venciment del termini.
2. Renúncia del titular abans del venci-

ment del termini.
3. Per mort o incapacitat sobrevinguda de

l'adjudicatari.
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Article 16. Revocació de la llicència per part
de l'Ajuntament

La llicència d'ús privatiu podrà ser revoca-
da pels següents motius:

1. Per pèrdua de les condicions d'accés
per ser beneficiari d'una llicència d'ús priva-
tiu, descrites a l'article 13 d'aquest regla-
ment.

2. Quan un hort quedi sense treballar més
d'un mes, excepte que concorri causa justifi-
cativa que haurà de ser comunicada a l'Ajun-
tament. En aquest supòsit, la revocació es
produirà quan, transcorreguts un màxim de 3
o 6 mesos, en funció de la causa que conco-
rre, el beneficiari no pugui reincorporar-se.

3. Sots-arrendament o cessió a tercers del
cultiu de la parcel·la.

4. Manca de respecte a les normes bàsi-
ques de convivència, conducta insolidària,
desobeir les instruccions del tècnic designat
responsable reiteradament.

5. Manca de pagament de la taxa.
6. Raons d'interès públic.
7. Incompliment manifest de la resta d'o-

bligacions previstes en aquest reglament.
Article 17. Efectes de l'extinció de
l'autorització

L'Ajuntament de Badalona iniciarà un
expedient amb audiència del titular de l'adju-
dicació, prèviament a l'aprovació de la cadu-
citat o la revocació de la llicència d'ús priva-
tiu. Aquest expedient contindrà informe de
comprovació de l'estat dels horts emès pel
servei municipal corresponent, que determi-
narà l'oportunitat o no de retornar la fiança
establerta. La proposta de resolució serà ele-
vada a la Regidor/a de Medi Ambient.

Els usuaris no tindran dret a cap tipus d'in-
demnització per pèrdua de collites, per
millores de la parcel·la o per altres incidèn-
cies que es derivessin de l'extinció o resolu-
ció de la llicència d'ús privatiu.
Disposició addicional

L'Ajuntament es reserva el dret d'establir
acord amb Entitats o Associacions per l'ús
d'horts municipals. El règim de funcionament
es fixarà en cada cas, atenent les especificitat
de cada un dels projectes.
Disposició transitòria

Les llicències atorgades abans de l'entrada
en vigor d'aquest reglament es regiran per la
normativa anterior.
Disposició derogatòria

L'entrada en vigor d'aquest Reglament
deroga expressament les condicions per l'a-
torgament de llicències sobre determinats
béns immobles del domini públic municipal
per al conreu de petits horts, aprovat pel Ple
de l'Ajuntament el 29 d'abril de 2003.
Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor al cap
de quinze dies de publicar-se'n l'aprovació
definitiva al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona i al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya i regirà de forma indefinida
fins que no sigui derogada o modificada".

Contra l'aprovació definitiva es pot inter-

posar recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termi-
ni de dos mesos a comptar des de la publica-
ció d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.

Badalona, 28 de setembre de 2009.
El Vicesecretari general, Alfred Lacasa i

Tribó.

022009030095
A

Badalona

ANUNCI

En virtut de la providència de data 3 de
setembre d'enguany emesa pel regidor de
l'Àmbit de Govern i d'acord amb l'article 72
del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, establerta pel
Reial Decret 2612/01996, de 20 de desem-
bre, s'ha iniciat la tramitació dels expedients
de baixa d'ofici en el padró municipal d'ha-
bitants que es relacionen a continuació:
EXPEDIENT§ NOM§ DOCUMENT#

1365/01-1339/09§ MINEVA *, VALENTINA VALKOVA§ X09802567J#
1366/01-1340/09§ PINHEIRO DA SILVA, ADEMIR § CX090051#
1366/01-1340/09§ MORAIS *, BRUNO MIGUEL§ J162639#
1366/01-1340/09§ FIALHO ELEOTERIO, CLAUDIA § CT121097#
1366/01-1340/09§ BAIA ROSA NIETO, ANTONIO § CV787815#
1367/01-1341/09§ MUHAMMAD *, ASGHAR § X03832551S#
1368/01-1342/09§ BOATENG *, RITA BOATENG§ #
1368/01-1342/09§ BOATENG *, RITA BAAH§ H1665889#
1368/01-1342/09§ BOATENG *, MADISON THEON ENOCK§ H1082589#
1369/01-1343/09§ SHABBIR *, MUHAMMAD § X03423991G#
1369/01-1343/09§ AHMAD *, IFTIKHAR § X03534055J#
1371/01-1345/09§ PUERTAS ATENCIA, CRISTIAN § 47274287H#
1371/01-1345/09§ PUERTAS ALONSO, MANUEL § 46535029#
1371/01-1345/09§ ATENCIA CORDOBA, ENCARNACION § 46547729#
1372/01-1346/09§ ASENSIO GARCIA, RICARDO § 27160715S#
1373/01-1347/09§ BEGUM *, SAFIA § KE757121#
1374/01-1348/09§ TUCHOWSKA *, MARTA MAGDALENA§ AP9290461#
1374/01-1348/09§ MORGADO SUAREZ, MANUEL § 8649754#
1374/01-1348/09§ COLLADO MARTINEZ, TERESA § 38710810#
1374/01-1348/09§ AUGERT *, PERLE § X08798295J#
1375/01-1349/09§ RUIZ GUERRERO, ALISON DIANE§ 47320783P#
1375/01-1349/09§ RIVERA RODRIGUEZ, OSCAR ANDRES§ CC16288168#
1375/01-1349/09§ GUERRERO LOZANO, MONICA § X04152144T#
1376/01-1350/09§ KAOUTHAR *, RIFI ACHARKI§ X08723633D#
1376/01-1350/09§ BENOUGRECH *, MOHAMED § W537290#
1377/01-1351/09§ ONDO NLANG, CRISANTOS NCOGO§ 31908#
1378/01-1352/09§ ZABLOCKIS *, ROMAS § LC523415#
1379/01-1353/09§ WANG *, JUNWEI § X04157332J#
1379/01-1353/09§ WANG *, JIAJIA § G34693259#
1380/01-1354/09§ MOYA JUSTINIANO, ESTEFANY § X09819223V#
1380/01-1354/09§ JUSTINIANO MOYA DE, FANNY GIOVANA§ X06656657C#
1381/01-1355/09§ CHOQUE CAYO, REINALDO GIL§ 5225192#
1382/01-1356/09§ ASENSIO JIMENEZ, ISAAC ELOY§ 46708543M#
1383/01-1357/09§ FRANCES CUYAS, FRANCISCO § 46504794#
1384/01-1358/09§ YE *, YILIN § #
1384/01-1358/09§ YE *, HAORAN § X09527075S#
1384/01-1358/09§ YE *, ENMING § X06938401Z#
1384/01-1358/09§ CHEN *, CAIYAN § X07315437B#
1385/01-1359/09§ HADDAOUI *, SAFIA § X02349787S#
1388/01-1362/09§ YING *, WEIZHEN § X04426485C#
1388/01-1362/09§ YING *, JINCUN § X02867655S#
1388/01-1362/09§ YING *, JIE § X04426504Q#
1388/01-1362/09§ YING *, JIANJIN § X04964442F#
1388/01-1362/09§ YE *, LINXING § X04426448Y#
1388/01-1362/09§ XU *, YAOWEI § X09115957E#
1388/01-1362/09§ XU *, YAOMEI § X09115900B#
1389/01-1363/09§ MORALES VALERO, FERNANDO § 46543240A#
1389/01-1363/09§ MORALES BIELSA, FERRAN § #
1389/01-1363/09§ MORALES BIELSA, DAVID § 47441998J#
1389/01-1363/09§ MORALES BIELSA, CRISTINA § 47441999Z#
1389/01-1363/09§ BIELSA CORTES, CRISTINA § 52278318P#
1390/01-1364/09§ NASEER *, IRFAN § AG9821921#
1390/01-1364/09§ MANZUR *, CHAUDHRY TAHIR§ X03455872F#
1390/01-1364/09§ KHAN *, JAYERIA § X08713298R#
1390/01-1364/09§ KHAN *, ABDUL REHMAN§ X08713323A#
1390/01-1364/09§ HUSSAIN *, NAJAF § X06441941D#
1391/01-1365/09§ AHMED *, IMTIAZ § X05592863E#
1392/01-1366/09§ SUI *, JIANCHUN § X06880053V#
1393/01-1367/09§ RUIZ FERNANDEZ, SEBASTIAN § 46699671#
1394/01-1368/09§ SINGH *, JASBIR § X04119952P#
1394/01-1368/09§ SIMERJEET *, SIMERJEET § F7987548#
1394/01-1368/09§ SAROJ *, BALA § X08854931T#
1394/01-1368/09§ SAINI *, ARSH § #
1394/01-1368/09§ RAI *, KULWANT § X04160674C#
1394/01-1368/09§ LAKSHAY *, LAKSHAY § X08855211G#
1395/01-1369/09§ MAATI *, JAMAL § X03792943J#
1395/01-1369/09§ BAKKALI KASMI *, ZOUBAIDA § T905899#
1396/01-1370/09§ CAMPOS TERES, TERESA § 37439355R#
1400/01-1374/09§ ZHENG *, JUN § X01678479P#

EXPEDIENT§ NOM§ DOCUMENT#

1400/01-1374/09§ WANG *, MEIYING § G20366225#
1400/01-1374/09§ JIANG *, FENGYING § X04692756C#
1400/01-1374/09§ JIA *, LIFEN § X09214586G#
1400/01-1374/09§ CHEN *, QINYOU § G19017749#
1400/01-1374/09§ CHEN *, QINYI § G11026774#
1401/01-1375/09§ ETTAYYEBY *, ABDELGHANI § U560135#
1403/01-1377/09§ MORENO COBO, LUIS § 25891073L#
1404/01-1378/09§ MALIK *, ASHFAQ HUSSAIN§ KF519870#
1405/01-1379/09§ SINGH *, SITAL § X05302079G#
1406/01-1380/09§ ELLAHI *, EHSAN § X02956677G#
1406/01-1380/09§ BILAL *, AHMED § KE750274#
1407/01-1381/09§ WLODARCZYK *, GRZEGORZ WLODZIMIERZ§ X08202029E#
1407/01-1381/09§ OLESZCZUK *, ZBIGNIEW FRANCISZEK§ Y00342282X#
1407/01-1381/09§ KOGUTIUK *, ANDRZEJ § X05980221Z#
1408/01-1382/09§ KHADIR *, SAMIRA § X08217011P#
1408/01-1382/09§ EL KHADIR *, EL MOSTAFA § X03171226D#
1408/01-1382/09§ EL GHRIB *, ABDELILAH § T651470#
1409/01-1383/09§ JAMAL *, MOHAMED § X04079569J#
1410/01-1384/09§ TOAPANTA AGUIRRE, FELICIA DE LOS ANGELES§ X06513628M#
1410/01-1384/09§ ORDOÑEZ TOAPANTA, WILLIAMS ANTONI§ 47322450L#
1411/01-1385/09§ PEREZ ALFONSO, JORDI § 46061379S#
1412/01-1386/09§ GOGBERASHVILI *, PIKRIA § 06AC99971#
1413/01-1387/09§ EL KALFIOUI *, MOHAMED § X03665057F#
1413/01-1387/09§ AHRAM *, MOHAMED § X04899705S#
1413/01-1387/09§ AHRAM *, MOHAMED § X04362251W#
1414/01-1388/09§ MORENO NAVARRO, LUIS § 43696039H#
1415/01-1389/09§ CANELA GUILLEN, JORGE ALEJANDRO§ 53632109L#
1419/01-1393/09§ BEN EL MAMMAR *, YOUSSEF § T668302#
1420/01-1394/09§ EBOUMBOU *, MARGUERITTE § 571955#
1420/01-1394/09§ BENAMEUR LATIF, DRISS § L932538#
1421/01-1395/09§ OUMHANI *, JIAR § R611166#
1421/01-1395/09§ EL OUARMA *, CHTIOUI § P496360#
1422/01-1396/09§ BENZIANE *, MOHAMED § P975453#
1424/01-1398/09§ YONNAS *, MUHAMMAD § X03510021Z#
1424/01-1398/09§ ROJAS ROJAS, NELSON CEFERINO§ 003583888#
1424/01-1398/09§ HUSSAIN *, ASIF § X03680686L#
1425/01-1399/09§ LU *, XIUZHI § X02532349A#
1425/01-1399/09§ HE *, TIAOTONG § 146851350#
1426/01-1400/09§ WASEEM *, HAIDER § KG006274#
1426/01-1400/09§ TAYYAB RAZA *, MIAN MUHAMMAD§ X06793120R#
1426/01-1400/09§ MALIK *, BABAR § X06851011R#
1426/01-1400/09§ MAJEED *, ABDUL § X06539468Q#
1426/01-1400/09§ HAFEEZ *, ABDUL § X03515604P#
1427/01-1401/09§ ONI *, JOHNSON § A4021357#
1428/01-1402/09§ LUNA TABARRA, JESUS § 46065736W#
1430/01-1404/09§ WANG *, ZONGTAI § G13093084#
1430/01-1404/09§ WANG *, CHUNPING § X06700380C#
1430/01-1404/09§ TIAN *, ZENGHUA § G25615722#
1430/01-1404/09§ NIU *, ZUOGUI § 151318458#
1430/01-1404/09§ LIU *, YAFENG § X06560698V#
1430/01-1404/09§ HE *, WENPING § X08199664A#
1430/01-1404/09§ CHI *, JINZHONG § 149998206#
1430/01-1404/09§ CHEN *, YUKUN § X06747774B#
1431/01-1405/09§ NICULITA *, VASILE § X03616186B#
1431/01-1405/09§ BUDA *, NICOLAE § 06853117#
1432/01-1406/09§ GONZALEZ RUIZ, FERNANDO RODRIGO§ 42012791N#
1432/01-1406/09§ GONZALEZ RUIZ, BERENICE DAIANA§ 40732254N#
1434/01-1408/09§ BENASSAR *, IMAD § X03410878R#
1435/01-1409/09§ PONCE CEDEÑO, DALIA § 48133550R#
1437/01-1411/09§ PEREZ REQUENA, ANA MARIA§ 46694214#
1437/01-1411/09§ COMELLAS PEREZ, XAVIER § #
1439/01-1413/09§ DIAZ HERRERA, MIREYA § 15804006#
1439/01-1413/09§ DIAZ HERRERA, JOENFFREY § NH7791381#
1439/01-1413/09§ CASTILLO *, CELESTINO § X09420830F#
1440/01-1414/09§ RODRIGUEZ VILLARROEL, NAGELI § #
1441/01-1415/09§ MADBOR *, GEEAS § X02583120J#
1443/01-1417/09§ ZHOU *, YANG § X06411428V#
1443/01-1417/09§ SANDU *, DECEBAL § X08696753Q#
1443/01-1417/09§ QADRI *, KHURRAM § X04028352V#
1443/01-1417/09§ QADRI *, ALI § X07232448Y#
1443/01-1417/09§ QADRI *, ADAM § X09584855L#
1443/01-1417/09§ AHMED *, IMTIAZ § EW1159041#
1445/01-1419/09§ ONOFRE SOTO, DEMETRIO § 3777871#
1445/01-1419/09§ ESPINOZA FLORES, CIRIACO § 8025796#
1445/01-1419/09§ CRUZ COAQUIRA, ZENOBIA § 5194960#
1445/01-1419/09§ CRESPO MAMANI, EUSEBIO § X07911129A#
1445/01-1419/09§ CRESPO JIMENEZ DE, EPIFANIA § 3722496#
1446/01-1420/09§ IQBAL *, MUHAMMAD AJMAL§ BL1332041#
1447/01-1421/09§ ZHU *, XIAOLAN § X06271424Z#
1447/01-1421/09§ CHENG *, YUNJIE § X06249222F#
1447/01-1421/09§ CHENG *, YI § X08925588R#
1448/01-1422/09§ NIZAMA MARCELO, ADELA § X04058536W#
1448/01-1422/09§ FLORES MENDOZA, DOUGLAS OSCAR§ 7937683#
1448/01-1422/09§ FLORES ARANDIA, JUAN § 3599434#
1448/01-1422/09§ CHACCARA NIZAMA, MIRIAM MILAGROS§ X07036451S#
1448/01-1422/09§ CHACCARA NIZAMA, CESAR ORIOL§ #
1449/01-1423/09§ BIBI *, ALIA § X07451667N#
1449/01-1423/09§ BEGUM *, BILQEES § X07451607K#
1451/01-1425/09§ KARIM *, REZAUL § X09789758S#
1452/01-1426/09§ SINGH *, JASPAL § X09823790F#
1453/01-1427/09§ PILLIGUA PILLIGUA, PROSPERO AGUSTIN§ X09380089E#
1453/01-1427/09§ PIGUAVE FLORES, ESTHER PATRICIA§ X08811198J#
1453/01-1427/09§ HOLGUIN PILLIGUA, GLORIA JUDITH§ X09904252S#
1454/01-1428/09§ SHAH *, SYED ATTA ULLAH§ X04547854H#
1454/01-1428/09§ MHANNI *, TARIQ § X02630914J#
1455/01-1429/09§ ZHANG *, LINJIAN § X05370447Q#
1455/01-1429/09§ YUQING *, LUAN § G17505452#
1455/01-1429/09§ XU *, TONGGUO § G23400185#
1455/01-1429/09§ LIU *, SHEN § X09145303C#
1455/01-1429/09§ CHENG *, ZHANGHUI § X06037993X#
1455/01-1429/09§ CHENG *, JIANFANG § X06316491R#
1457/01-1431/09§ GU *, JIANGUO § G22721427#
1457/01-1431/09§ CUI *, GAOMING § X05565476M#
1459/01-1433/09§ AFZAL SAJID *, MUHAMMAD § X03469056N#
1460/01-1434/09§ CARDENAS HENAO, JOSE DAVID§ CC94473991#
1461/01-1435/09§ SAQIB *, TAHREEM § X07619762T#
1461/01-1435/09§ SAQIB *, RAFIA § X07619798J#
1461/01-1435/09§ SAQIB *, FARZANA § X07619836M#
1461/01-1435/09§ ASJID *, MUHAMMAD ASALAT§ X07619917V#
1461/01-1435/09§ ASJID *, JANNAT § #
1461/01-1435/09§ ASJID *, FAJAR § X07619879W#
1461/01-1435/09§ AFSHAN *, SHABNUM § X07619709Q#
1462/01-1436/09§ SANDHILA *, NOKHAIZ ALI§ AP5773591#
1462/01-1436/09§ GHULAM *, AHMED § X05115570W#




