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Regidoria de Serveis, Mobililtat i Via Pública 
Via Pública i Mercats  
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers  Tel: 938426670    serveis@ajuntament.granollers.cat  

 

Assumpte:
Relatiu a atorgar les llicències d'ocupació d'espais públics amb parades de venda de roses - 
Sant Jordi 2019,

Fets :

Per Resolució del regidor delegat de Serveis Municipals de data  22 de febrer de 2019, es 
van aprovar les bases per a l'adjudicació de les llicències d'ocupació dels espais públics 
amb parades de venda de roses amb motiu de la Festivitat de Sant Jordi, exercici 2019: 13 
ubicacions fora de la illa de vianants.

Finalitzat el termini de presentació, es valoren les sol·licituds presentades d’acord amb el 
quadre de valoració que s’adjunta a l’expedient i els criteris de valoració indicats en l'apartat 
9 de les bases:

Interessats admesos:

Registre Data Nom NIF Lloc Parada Residus Valoració
10039 09/03/19 Basilio 

Navarro 
Amaya

xxxxx968G Pg. Ribera rotonda 
Av. Estació

- - Lloc 129

6282 12/02/19 Ester Batista 
Jiménez

xxxxx718S C. Francesc Ribas, 
72 rotonda c. 
Sagarra

- - Lloc 130

9218 04/03/19 Rosario 
Moreno 
Cortés

xxxxx822R Ctra. Masnou 
rotonda Camí Can 
Bassa

- - Lloc 131

6288 12/02/19 Juan J. 
Gasco 
Rodríguez

xxxxx483Z C. Girona, 203 
(accés Bellavista)

- - Lloc 124

7521 19/02/19 Diego 
Amaya 
Carmona

xxxxx895G C. Roger de Flor, 2 
amb pl. Constitució

- - Lloc 128

7519 19/02/19 Griselda 
Carmona 
Santiago

xxxxx365B Pg. de la Conca 
rotonda Mercadona

- - Lloc 132

8295 25/02/19 Ana Romero 
Borja

xxxxx357A Ronda Sud cant. c. 
Francesc Macià

- - Lloc 133

9043 01/03/19 M. Luisa 
Flores 
Heredia

xxxxx886D Av. Sant Julià, 237 
(ITV)

- - Lloc 125
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8201 22/02/19 José 
Navarro 
Flores

xxxxx437R C. Matagalls, 11 
(vorera benzinera)

- - Lloc 126

8146 22/02/19 Francisco J. 
Martínez 
Rivero

xxxxx521K Av. Prat de la Riba, 
102 (vorera Ford)

- - Lloc 127

6284 12/02/19 Adela Pubill 
Batista

xxxxx971F Pl. Font Verda - - Lloc 134

8284 25/02/19 Juan J. 
Romero 
Borja

xxxxx245G C. Marconi rotonda 
Camí de Can Bassa

- - Lloc 135

8324 25/02/19 M. Jesús 
Lucena 
Cortés

xxxxx613F C. Josep Umbert 
rotonda Hotel Ciutat

- - Lloc 136

Sol·licituds desestimades:

Registre Data Nom Lloc sol·licitat Doc. Observacions
11839/8202 19/03/19 Susana Contreras 

González
Ronda Sud rotonda Lluís 
Companys

No Lloc no disponible

11840 19/03/19 Ramón Saavedra Ramos Ronda Sud zona 
supermercats

No Lloc no disponible

Es tracta de llicències d'ocupació temporal segons el que estableix l’article 56 del Reglament 
del patrimoni del ens locals i es considera un ús comú especial atès que suposa un ús 
d'especial intensitat i aprofitament superior al general i comporta l'obtenció d'una rendibilitat 
superior.

Els interessats amb sol·licituds acceptades han aportat la documentació necessària per 
tramitar la llicència i han ingressat la Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs 
de venda i publicitat, prevista a l'Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 3.

Fonaments de dret:

Article 84 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques, en relació a les ocupacions de béns de domini públic.

Article 56 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, en relació a l'obtenció de les llicències.

Articles 56 a 60 de l'Ordenança municipal dels espais d'ús públic i civisme, publicada al BOP 
de 16 de novembre de 2010, modificada per acord de Ple de data 27/03/12 (BOP 09/07/12), 
acord de Ple de data 24/09/13 (BOP 21/01/14, i acord de Ple de data 27/09/16 (BOP 
05/12/16).

Ordenança Fiscal 2.16 epígraf 3. Taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 
venda i publicitat - aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 27 de desembre de 2017.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació 
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. 530 de 13 de juny de 2015,  

Resolc
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Primer.- Atorgar les llicències corresponents a les autoritzacions temporals per a la venda 
de productes relacionats amb la festivitat de Sant Jordi 2019 (roses) als següents 
sol·licitants:

Nom NIF Ubicació Metres
Basilio Navarro Amaya xxxxx761G Pg. Ribera rotonda Av. Estació 2
Ester Batista Jiménez xxxxx718S C. Francesc Ribas, 72 rotonda c. Sagarra 2
Rosario Moreno Cortés xxxxx822R Ctra. Masnou rotonda Camí Can Bassa 1
Juan J. Gasco Rodríguez xxxxx483Z C. Girona, 203 (accés Bellavista) 2
Diego Amaya Carmona xxxxx895G C. Roger de Flor, 2 amb pl. Constitució 1
Griselda Carmona Santiago xxxxx365B Pg. de la Conca rotonda Mercadona 1
Ana Romero Borja xxxxx357A Ronda Sud cant. c. Francesc Macià 2
M. Luisa Flores Heredia xxxxx886D Av. Sant Julià, 237 (ITV) 2
José Navarro Flores xxxxx437R C. Matagalls, 11 (vorera benzinera) 1
Francisco J. Martínez Rivero xxxxx521K Av. Prat de la Riba, 102 (vorera Ford) 2
Adela Pubill Batista xxxxx971F Pl. Font Verda 2
Juan J. Romero Borja xxxxx245G C. Marconi rotonda Camí de Can Bassa 2
M. Jesús Lucena Cortés xxxxx613F C. Josep Umbert rotonda Hotel Ciutat 4

Segon.- L'autorització resta subjecte al compliment de les condicions següents:

a) La llicència que s'atorgui és personal i intransferible.

b) El document que es lliuri per part de Serveis Municipals i que acredita l'obtenció de la 
llicència ha d'estar a les parades a disposició dels funcionaris que ho sol·licitin.

c) L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 
pas per a veïns i vianants de com a mínim la meitat de l’espai útil de la vorera, i aquest no 
podrà ser en cap cas inferior a 90 cm. En les zones de vianants, places i altres espais amb 
gran afluència de vianants, l’espai mínim de pas a l’entorn de la parada serà de 2m com a 
mínim, i la col·locació concreta de les parades es farà de forma que no dificulti o limiti l’accés 
als passos de vianants, entrades de botigues o habitatges i no impedeixi o dificulti el lliure ús 
del mobiliari urbà o dels serveis públics.

d) No es poden penjar o subjectar pancartes, ornaments ni cap altre element de tipus 
publicitari o similar als elements del mobiliari urbà, de l'arbrat o de l'enllumenat públic.

e) El titular de la llicència és el responsable de mantenir l'espai ocupat, les pròpies 
instal·lacions i la zona d'influència al seu entorn en bones condicions de neteja, salubritat, 
seguretat i estètica.

f) No es podrà realitzar cap activitat de venda ni publicitat fora de l'espai autoritzat de la 
parada.

g) Un cop extingida la llicència el seu titular té l'obligació de cessar en l'ús o l'ocupació 
autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions, a la neteja l'espai públic afectat i al 
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tractament adequat dels residus generats atenent els criteris dels serveis tècnics municipals 
i la legislació vigent.

h) Cas que s'hagin produït danys als elements de la via pública, s'hauran de reposar els 
elements afectats, prèvia autorització municipal i sota la supervisió dels serveis tècnics 
corresponents. En cas contrari, l’Ajuntament podrà dur a terme la seva reparació mitjançant 
execució subsidiària, amb càrrec de les despeses al titular de la llicència, sense perjudici de 
les sancions que siguin imposables.

Tercer.- Donar conformitat a les autoliquidacions presentades en concepte de Taxa per 
l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, pels interessats 
següents:

Nom NIF Dies Metres Import
Basilio Navarro Amaya xxxxx761G 2 2 12,56 €
Ester Batista Jiménez xxxxx718S 2 2 12,56 €
Rosario Moreno Cortés xxxxx822R 2 1 6,28 €
Juan J. Gasco Rodríguez xxxxx483Z 2 2 12,56 €
Diego Amaya Carmona xxxxx895G 2 1 6,28 €
Griselda Carmona 
Santiago

xxxxx365B 2 1 6,28 €

Ana Romero Borja xxxxx357A 2 2 12,56 €
M. Luisa Flores Heredia xxxxx886D 2 2 12,56 €
José Navarro Flores xxxxx437R 2 1 6,28 €
Francisco J. Martínez 
Rivero

xxxxx521K 2 2 12,56 €

Adela Pubill Batista xxxxx971F 2 2 12,56 €
Juan J. Romero Borja xxxxx245G 2 2 12,56 €
M. Jesús Lucena Cortés xxxxx613F 2 4 25,12 €

Quart.- Excloure les següents sol·licituds presentades del concurs per a l'adjudicació de les 
llicències d'ocupació des espais públics amb parades de venda de roses amb motiu de la 
festivitat de Sant Jordi 2019, d'acord amb els motius que s'indiquen:

Registre Data Nom Lloc sol·licitat Doc. Observacions
11839/8202 19/03/19 Susana Contreras 

González
Ronda Sud rotonda 
Lluís Companys

No Lloc no 
disponible

11840 19/03/19 Ramón Saavedra 
Ramos

Ronda Sud zona 
supermercats

No Lloc no 
disponible

Cinquè.- Publicar la resolució en el web de l’Ajuntament de Granollers.
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La Secretària General

Granollers, 05/04/2019

El regidor delegat
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