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AJUNTAMENT DE ROSES
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament regulador de règim de cessió
dels espais i/o instal·lacions municipals
Exp.: 4588/2011
Codi: 1.1.1.6
Ref.: RSP
Mitjançant decret d’alcaldia de data 1 d’agost de 2012, es resolgué
elevar a definitiva l’aprovació del Reglament regulador de règim de
cessió dels espais i/o instal·lacions municipals, aprovat inicialment
pel Ple de la corporació a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
2 de maig de 2012.  No obstant això, aquest Reglament no entrarà
en vigor fins que no hagin transcorregut 15 dies hàbils després de la
seva publicació en aquest Butlletí. A continuació es procedirà a fer
referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i els dos tràmits efectuats a les publicacions esmentades s’exposaran en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.
El text íntegre del Reglament és el següent:
“REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM DE CESSIÓ DELS ESPAIS I/O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular la gestió interna de la cessió
de l’ús dels immobles o instal·lacions de titularitat municipal, o dels
que l’Ajuntament en gaudeixi d’acord amb contracte en vigor, sempre que en aquest supòsit, les clàusules del contracte ho permetin.
Les cessions d’ús tindran per finalitat proporcionar als seus destinataris un espai on puguin desenvolupar les seves activitats, sempre
en benefici dels interessos generals del municipi.
Article 2. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris les associacions i entitats de diferents àmbits
que ofereixen serveis als seus associats i a la ciutadania en general,
i els particulars sempre que la finalitat de l’activitat sigui d’interès
local i tingui un caràcter social, cultural o de lleure, amb projecció
social i qualitat de vida.
Article 3. Sol·licituds de cessió d’ús
Les sol·licituds de cessió d’ús es presentaran al Servei d’Atenció al
Ciutadà i seran gestionades per les àrees que tinguin adscrit l’espai
sol·licitat.
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Les diferents àrees de l’Ajuntament gestionaran els espais que
tinguin adscrits fent possible la màxima compatibilització entre
l’activitat pròpia de la instal·lació i/o espai, i aquells usos que siguin sol·licitats per tercers.
Una vegada determinada quins són els usos assignats a la instal·lació
se sotmetrà a l’òrgan municipal competent l’aprovació del calendari
d’usos assignats, que s’haurà de fer de forma trimestral, com a mínim.
Article 4. Criteris d’assignació dels usos sol·licitats.
Les àrees que gestionin els espais que siguin objecte de sol·licitud de
cessió d’ús assignaran als diferents peticionaris els usos sol·licitats.
L’assignació dels espais sol·licitats es realitzarà d’acord amb els següents criteris per ordre de prelació:
1. Les activitats promogudes, organitzades o en les que col·labori
l’Ajuntament de Roses, tindran prioritat respecte a les que
sol·licitin tercers.
2. Les associacions i entitats inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats de l’Ajuntament de Roses tindran prioritat respecte a
les que no ho siguin.
3. L’antiguitat per part d’una determinada entitat en la realització de
l’activitat en l’espai sol·licitat, que s’haurà d’acreditar per l’entitat
o associació sol·licitant.  
4. El caràcter innovador de l’activitat (i la proposta més complerta)
que diversifiqui l’oferta de les activitats que s’ofereixin al municipi.
Article 5. Denegació de sol·licituds
La denegació de cessió d’un espai es realitzarà de manera motivada,
d’acord amb el que estableix l’article 54.f de la Llei  30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per part de les àrees de l’Ajuntament
que gestionin l’espai sol·licitat; podent ésser una de les causes que la
justifiqui la manca de disponibilitat de l’espai sol·licitat, entre d’altres.
Article 6. Normes d’ús
Correspondrà a les diferents àrees de l’Ajuntament que gestionin
l’espai sol·licitat la determinació i la comunicació de les normes d’ús
als diferents usuaris dels espais, així com la incoació dels expedients
de revocació o recuperació dels espais i/o instal·lacions cedits, i les
reclamacions per danys que es puguin ocasionar al material o a les
instal·lacions que efectivament se cedeixin.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
En tot allò que no es prevegi en aquest reglament s’aplicarà supletòriament el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de quinze dies hàbils
d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona”.
Roses, 1 d’agost de 2012
Montse Mindan Cortada
1ª Tinent d’alcalde
P.d DA 3562/15.12.2011
BOP Girona 246 de data 28.12.11
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