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ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D´HORTS URBANS corresponent a la tercera 

convocatòria del procés d'assignació de l'ús privatiu de parcel·les i/o blocs amb taules de cultiu de 

la xarxa d’horts urbans ecosocials de Palma. CONVOCATÒRIA 2019. 

 

 

 

Sessió núm. 3 

 

 

Dia: 14/05/2021 

Horari: de les 10 h. a les 10.30 h. 

Lloc: sala de reunions de Son Pacs, Camí dels Reis, 400 

 

 

Convocats 

 

- La presidenta: Angélica Pastor Montero, regidora l’Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat. 

- Vocal: Joana Aina Rul·lan Pomar, enginyera agrònoma del Servei de Parcs i Jardins. 

- Vocal: Miquel Gil Torrens, administratiu, Cap de Secció de tramitació administrativa del Servei 

Administratiu. 

- Secretària: Catalina Gordiola Juncadella, Cap del Servei Administratiu del Departament 

d’Infraestructures i Accessibilitat 

- Suport administratiu: Rosa María Perelló García, auxiliar del Servei Administratiu. 

 

Assistents: Tots els convocats. 

 

L'objecte d'aquesta segona sessió es la següent: 

 

A. Aprovar l'Acta de la sessió núm. 2 de la Comissió, de 30/01/2021, del procés d'assignació de l'ús 

privatiu de parcel·les i/o blocs amb taules de cultiu de la xarxa d’horts urbans ecosocials de Palma 

(convocatòria 2019), adientment publicada, i les següents llistes definitives, arran de la resolució 

de les al·legacions presentades: 1) d' admesos; 2) d’ exclosos; 3) d’adjudicataris de parcel·les; 4) 

d´ adjudicataris de blocs; 5) d'espera de parcel·les; i 6) d´ espera de blocs.  

 

B. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

A. S’aprova l'Acta de la sessió núm. 2 de la Comissió, de 30/01/2021, del procés d'assignació de l'ús 

privatiu de parcel·les i/o blocs amb taules de cultiu de la xarxa d’horts urbans ecosocials de Palma 

(convocatòria 2019), i les següents llistes definitives, arran de la resolució de les al·legacions 
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presentades: 1) d' admesos; 2) d’ exclosos; 3) d’adjudicataris de parcel·les; 4) d´ adjudicataris de 

blocs; 5) d'espera de parcel·les; i 6) d´ espera de blocs.  

 

La vocal Sra. Rul·lan,  

 

Adjunta com ANNEX, l’informe del Servei de Parcs i Jardins 20210422 INFORME 

AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS D’ADMESOS, EXCLOSOS, 

ADJUDICATARIS DE PARCEL·LES, ADJUDICATARIS DE BLOCS, ESPERA 

PARCEL·LES I ESPERA DE BLOCS, que es dona íntegrament per reproduït, i, procedint a la 

lectura de la mateixa i tenint present la seva fonamentació, la Comissió el ratifica per unanimitat. 

Les llistes que han sofert modificacions arran del mateix són: 

- La llista provisional d’admesos 

- La llista provisional d’exclosos 

- La llista provisional d’adjudicataris de parcel·les 

- La llista provisional d’espera de parcel·les 

 

Val a dir que la llista d’espera definitiva segueix el mateix ordre indicat a l’acta 2.  

 

Presentades per la Sra. Rul·lan, s´aproven les següents llistes definitives, que s´adjunten com 

ANNEXES: 

 

1. Llista definitiva d'admesos; 

2. Llista definitiva d'exclosos; 

3. Llista definitiva d'adjudicataris de parcel·les; 

4. Llista definitiva d'adjudicataris de blocs amb taules de cultiu; 

5. Llista definitiva d'espera corresponent a les parcel·les; 

6. Llista definitiva d'espera corresponent als blocs amb taules de cultiu; 

 

Aquesta documentació, que inclou també com ANNEXES els plànols d'ubicació i la indicació de 

la parcel·la o bloc que s'assigna, es traslladarà al Servei administratiu per a la tramitació de Decret 

de Regidoria que dugui a terme la seva aprovació definitiva i publicitat. 

 

Aquesta aprovació definitiva es publicarà al web de l’Ajuntament i a les oficines dels districtes de 

Palma i s’entendrà que mitjançant aquesta publicació els interessats que no han resultat 

adjudicataris ni inclosos a les llistes d´espera han estat notificats.  

 

Es cursarà notificació directa als adjudicataris i als inclosos a les llistes d´espera definitiva, 

acordant-se remetre correu electrònic i trucada telefònica a tots els adjudicataris resultants 

de les llistes definitives amb l´objecte d´afovir l´agilitat del procès.  

 

La comunicació als adjudicataris es realitzarà amb indicació del termini o la data i el lloc en 

què hauran de comparèixer per formalitzar la llicència, amb l’advertència que si no 

compareixen, l’Ajuntament podrà servir-se de les llistes d’espera per nomenar un nou o nous 

adjudicataris seguint l’ordre establert a les bases, formalitzant l’adient llicència. 
 

 

B. Torn obert de paraules. 

Atès el retard que duen les obres de millora d’equipament dels horts urbans derivat del fet que s´ha 

prioritzat l´ampliació de parcel·les a l’hort urbà de Sa Riera degut a l´alta demanda, la comissió 

acorda que les dites obres es duran a terme passat el període de recol·lecció de l’hort d’estiu (a 

partir del mes d’octubre) i que aquelles persones que tenguin una parcel·la adjudicada però no 



 

3 

 

caseta d´eines associada, per raó del dit retard, romandran de moment sense caseta; la qual cosa es 

reflectirà al Decret d´aprovació de les llistes definitives. 

 

 

I, atès que no hi ha més assumptes per a tractar, essent les 10.30 hores, la Sra. Angélica Pastor 

aixeca la sessió, de tot el que dona fe el secretari de la Comissió juntament amb la resta de 

membres compareixents que signen igualment en prova de conformitat. 

 

 

 

Palma, 14 de maig de 2021  

La vocal, enginyera agrònoma del Servei de   El vocal, Cap de Secció del Servei 

administratiu de Parcs i Jardins 

        

 

 

 

Joana Aina Rul·lan Pomar      Miquel Gil Torrens   

  

  

 

 

  

L'auxiliar del Servei Administratiu 

 

 

 

 

Rosa Perelló García 

      

 

La Presidenta, Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat 

 

 

 

 

Angélica Pastor Montero 

 

 

 

La Secretària 

TAG Cap del Servei administratiu 

 

 

 

 

 

Catalina Gordiola Juncadella 
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