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Decret de l'Alcaldia
CONSULTA PÚBLICA PER L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’HORTS URBANS DE
L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Atès que els Horts Urbans són una iniciativa de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Marratxí que tenen per objectiu fomentar l’autonomia de les persones, el desenvolupament
sostenible, l’educació ambiental i l’agricultura tradicional i ecològica.
Atès que els horts urbans de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí es
configuren com a àrees de cultiu d’hortalisses i de plantes aromàtiques que, situades dins un
entorn urbà, i gestionades segons els principis de l’agricultura ecològica i de les parades en
crestall, a més de produir aliments per al consum propi tenen una finalitat social, integradora,
educativa, d’oci, ambiental i participativa.
Atès que l’Ajuntament de Marratxí pretén fomentar totes aquelles accions que repercuteixin
en benefici de les persones residents, atenent l’ocupació del temps lliure per part
d’aquestes. Amb la disposició dels horts d’oci es pretén que un sector de la població,
especialment les persones pensionistes, persones en risc d’exclusió social, famílies i els
joves, adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d’oci, amb l’objecte que, a
la vegada que es potencien els valors saludables i ambientals, s’ofereix ocupació i
distracció.
Atès que per assegurar i garantir una adequada regulació de l’ús d’aquests espais hortícoles
es fa necessari establir un reglament de règim intern per tal de fixar el procediment a seguir
per a l’adjudicació dels horts, els criteris generals de selecció aplicables a la demanda
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existent, els drets i obligacions que incumbeixen a les persones beneficiàries, i, en general,
la regulació de l’ús i funcionament de la xarxa d’horts urbans.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 27 de juliol de 2017 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, te a bé dictar el següent:
PRIMER. Sotmetre a consulta pública el Reglament d’Horts Urbans de l’Ajuntament de
Marratxí, possibilitant la presentació d’opinions al respecte en els termes indicats a l’article
133 de la Llei 39/2015 i durant un termini de quinze dies naturals.
SEGON.- El present acord es publicarà a la pàgina web municipal, comptant el termini de
quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.

Ho mana i signa el Batle de l’Ajuntament de Marratxí. Dono fe.
Marratxí, 25 de Gener del 2019
El Batle,

Marratxí, 25 de Gener del 2019
La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Paula Baltasar Cózar
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