
ACTA CONCURS D’ASSIGNACIÓ DE LES UBICACIONS DE LES PARADES 

DE ROSES 2018 

 

 

A la seu de l’EMD de Valldoreix, essent les 12:00 hores del dia 4 d’abril de 2017, es reuneix 

la Comissió d’Assignació, d’acord amb el que assenyala les bases del concurs d’assignació 

de les ubicacions de les parades de roses. 

Formen part de la Comissió d’Assignació, com a membres el Sr. Joaquim Castelló, vocal de 

comerç de l’EMDV; el Sr. Ricard Corominas, arquitecte tècnic municipal i la Sra. Magda 

Gosalvez, administrativa de l’EMDV. 

Les sol·licituds amb nº de registre 1516, 1518, 1230 i 1574 d’acord amb les bases, 

s’assignen sense sorteig. 

Per a la resta de sol·licituds, es procedeix al sorteig de les ubicacions per a l’any 2018. 

 

Ubicacions: 

NÚM. Registre EMPLAÇAMENT 
SITUACIÓ 
PLÀNOL 

2018-E-RC-1162  Polígon industrial Can Calopa 8 

2018-E-RC-1164  Rb. Mossèn Jacint Verdaguer / c. Muntanya 6 

2018-E-RC-1165  SUBSTITUT  

2018-E-RC-1230  Pl. Estació 3a 

2018-E-RC-1297  C. Rusc 10 

2018-E-RC-1516  Pl. Estació 3b 

2018-E-RC-1517  Av. Viladelprat (Darrera estació) 4 

2018-E-RC-1518  Pg. Olabarria / Av. Bilbao 1 

2018-E-RC-1519  SUBSTITUT  

2018-E-RC-1520  Pl. Mas Roig 5 

2018-E-RC-1521  SUBSTITUT  

2018-E-RC-1522 Av. Bilbao / Pg. Olabarria 2 

2018-E-RC-1523 Pg. Nard / Av. Baixador 7 

2018-E-RC-1566 C. Brollador / Pg. Guineu 9 

2018-E-RC-1574 Pl. Estació 3c 
 

 



 

 

Els guanyadors de les parades, hauran de passar per l’EMDV entre els dies 9 i 13 

d’abril de 8:00 a 14:00 h (divendres de 8:00 a 13:30 h) al departament de Serveis 

Tècnics de planta 1ª per presentar la documentació: 

- Carta pagament de la taxa, si correspon 

- Altra documentació no aportada en el moment de realitzar la sol·licitud, si correspon.  

 

La taxa de la llicència d’ocupació de la via pública és de 1,95 €/m2. Queden exempts 

del pagament de la taxa les persones físiques residents al municipi o entitats sense 

ànim de lucre. 

 

I perquè consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Comissió 

d’Assignació, essent les 12:10 h de la data al començament indicada. En cas de no 

retirar l’autorització i/o no haver pagat les taxes en les dates indicades, es perdrà la 

plaça assignada. 

 

 

 

Els Membres 


