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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l’article 3 del Reglament de règim d’ús dels horts
ecològics urbans municipals.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 23 de setembre de 2014, va aprovar, entre d’altres i a
reserva de l’aprovació de l’acta, els acords següents:

1r.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 3 del Reglament de Règim d’ús dels horts ecològics urbans
municipals, amb el següent redactat:
“Article 3.- Destinataris:
Els horts ecològics municipals van destinats a tres tipus d’usuaris diferents:
a. Horts per a jubilats i/o pensionistes. Horts destinats a persones jubilades i/o pensionistes que vulguin
disposar d’un hort urbà.
b. Horts socials. Horts destinats a persones a les que l’hort pot cobrir una necessitat social.
c. Horts per entitats o associacions amb finalitats socials. Horts destinats a entitats o associacions que utilitzin
l’hort amb una finalitat social.”

2n.- Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies que comptaran des de
l’endemà de la publicació del corresponent edicte al BOPB. També es publicarà al DOGC, un mitjà de
comunicació escrita diària, taulers d’anuncis de la Corporació i web municipal (www.santperederibes.cat).
Durant aquest període, les persones interessades podran tenir vista de l’expedient i presentar les al·legacions
que considerin oportunes al Registre General de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se cap al·legació, es
procedirà a l’elevació a definitiu d’aquest acord sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.

3r.- Aquest Reglament no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat la modificació del text i hagi transcorregut
un termini de 15 dies des de la seva remissió a l’Administració de l’Estat i la Comunitat Autònoma.

4t.- Notificar l’esmentat acord a la Comissió de Seguiment oportunament.

Sant Pere de Ribes, 2 d’octubre de 2014

Lluís Giralt i Vidal
Alcalde
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