Nota de premsa
Terrassa, 18 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Terrassa adjudica 57 horts
municipals per sorteig
També s’ha establert la llista d’espera per a properes adjudicacions

La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, ha presidit avui el sorteig
per a l’adjudicació de les parcel·les lliures dels recintes d’horts municipals de
Mossèn Homs i Can Casanovas, així com per l’establiment de la llista d’espera per
als propers anys. En aquest acte s’han adjudicat un total de 57 horts, 38 al recinte de
can Casanoves i 19 a Mossèn Homs. L’acte ha tingut lloc al Centre Cívic Avel·lí
Estrenjer.
Les persones participants al sorteig tenien assignat un número de participació que
corresponia a l’ordre d’entrada de l’instancia al registre municipal, un total de 266
sol·licituds, 48 de la quals han estat excloses per diferents motius. Per tant, finalment
optaven al sorteig un total 218 persones.
El número resultant en el sorteig ha estat el 043, a partir del qual s’han repartit de
manera correlativa les parcel·les lliures, començant per les 38 de can Casanoves i
continuant per les 19 de Mossèn Homs, respectant els percentatges establerts en el
plec de condicions que regula les adjudicacions, per cadascun dels grups:
A: 30% per persones jubilades i prejubilades
B: 30% per persones que visquin en el mateix domicili amb un nivell de renda inferior
de nivell de renda de suficiència de Catalunya
C: 10% Persones joves menors de 30 anys en situació d’atur
D: 10% per entitats, col·lectius i centres educatius
E: 20% per la resta de ciutadans i ciutadanes
També ha quedat establerta la llista d’espera per les futures adjudicacions d’horts de
les parcel·les que per diferents motius vagin quedant lliures, que inclou totes
aquelles persones que no han obtingut ara l’adjudicació. L’ordre de la llista ha
quedat determinat també pel número seleccionat la sorteig.
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Les adjudicacions i l’entrega de claus dels recintes es preveu que estiguin
enllestides a partir del mes de febrer de 2015.
El resultat del sorteig, tant de les parcel·les adjudicades com la llista d’espera, estarà
disponible a partir de demà dia 19 de desembre al taulell del Servei de Medi Ambient
i Sostenibilitat (c/ Pantà, 20).
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