
Inca, ____ de ____________ de 2012

COMPAREIXEN

D’una part, el Sr. RAFEL TORRES GÓMEZ, en qualitat de Batle-President de l’Ajuntament d’Inca, amb DNI  

núm. 43033619K.

D’altra  part, el/la  Sr/Sra.  _____________________________________,  amb  domicili  al  carrer  

________________________________________ d’Inca, amb DNI núm. __________________.

INTERVENEN

El Sr. Rafel Torres Gómez, com a Batle-President de l’Ajuntament d’Inca, expressament facultat per aquest  

acte, per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2012.

El/la Sr/Sra. _____________________________________, actuant en nom i representació de l’associació 

i/o entitat _____________________________________.

El Sr. Guillermo Corró Truyol, en el exercici de les seves funcions de secretari accidental municipal, actuant  

com a fedatari públic.

MANIFESTEN

I.- Que l’Ajuntament d’Inca es propietari de l'espai lliure públic, anomenat Parc del Serral de Ses Monges, a  

on s’ubiquen un sèrie de parcel·les dedicades a horts urbans, tenint aquest espai la qualificació jurídica de 

domini públic local.

II.- Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 25/03/2011, va aprovar el Reglament de règim  

intern i funcionament de la xarxa d’horts urbans d’Inca.

III.-  Que, d’acord amb allò previst  al  Reglament esmentat,  es va dur a terme una convocatòria pública 

destinada  a  persones  de  més  de  65  anys  residents  a  Inca,  amb  la  finalitat  d’adjudicar  20  parcel·les 

destinades a horts urbans situades al Parc del Serral de Ses Monges.

IV.-  Que l’Ajuntament ha ampliat  el  nombre de parcel·les,  afegint  quatre més a les ja existents,  essent 

interès en adjudicar  aquestes noves parcel·les a  diferents  entitats  i/o  associacions socials  i  educatives 

d’Inca.

V.-  Que l’associació  i/o  entitat  _____________________________________ té  per  objecte  fins  socials,  

culturals i/o educatius de persones necessitades, oferint ajuda a persones per a la seva integració social,  
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laboral i educativa.

VI.- Que l’Ajuntament i l’associació i/o entitat _____________________________________, després de les 

converses mantingudes entre representants municipals i la propietat afectada, han establert un acord que 

els interessa documentar i, a tal efecte, formalitzen el present CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL D’UNA 

PARCEL·LA DESTINADA A HORT  URBÀ DEL PARC DEL SERRAL DE SES MONGES que es regularà 

per les següents:

CONDICIONS

PRIMERA.- L’Ajuntament d’Inca, com a propietari de l’espai públic anomenat Parc del Serral de Ses Monges 

i, en concret, de les parcel les destinades a horts urbans ubicades al Parc esmentat, cedeix, gratuïtament, a  

l’ l’associació i/o entitat la parcel·la núm. _____, per tal que sigui explotada per l’esmentada associació i/o  

entitat, als efectes de destinar-la a les seves funcions i/o labors d’integració social, cultural i/o educatives.

SEGONA.-  La cessió  de la parcel·la  serà per un termini  d’un any,  prorrogable per un any més,  prèvia 

valoració positiva per ambdues parts.

TERCERA.- L’explotació de la parcel·la es destinarà, exclusivament, a usos agrícoles i de jardineria, essent 

d’obligat  compliment  totes  les  disposicions  i/o  normes  que  estableix  el  Reglament  de  règim intern  i  

funcionament de la xarxa d’horts urbans d’Inca (articles 6 i següents).

QUARTA.- L’incompliment de les disposicions i/o normes que s’estableixen al Reglament esmentat implicarà  

la resolució automàtica del present conveni, sense perjudici de tramitar el corresponent expedient, d’acord  

amb allò previst als articles 18 i 19 del Reglament.

I, en prova de conformitat, les parts que intervenen, signen el present exemplar per duplicat, en la data i el  

lloc assenyalat a l’encapçalament, davant meu, el secretari accidental, de la qual cosa en dono fe.

EL BATLE-PRESIDENT, El SECRETARI ACCTAL,

El REPRESENTAT DE L’ASSOCIACIÓ I/O ENTITAT.,
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