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1. ANTECEDENTS

El fenomen del trànsit de vehicles a motor s'ha generalitzat i estès de tal manera que pot afirmarse que forma part de la vida quotidiana ja que s'ha transformat en una de les expressions més
genuïnes de l'exercici de la llibertat de circulació. El dret a la circulació a realitzar-se de forma
massiva i simultània, porta amb si una sèrie de problemes que cal regular perquè aquell exercici no
lesioni interessos individuals o col·lectius que han de ser objecte de protecció pública.

07/11/2016 Secretària

Signatura 5 de 5

Al municipi de Tordera es ve prestant des de temps immemorial el servei públic de mercat
dominical de venda no sedentària i des de fa aproximadament uns quatre anys es presta també el
servei públic de mercat de venda no sedentària del Veïnat de Sant Pere.

El 23 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar la proposta de Conveni a subscriure
amb GIROPARK, S.L.U., amb anagrama comercial GRUP MIFAS, per l’encomanda de la gestió dels
serveis d’aparcaments municipals i altres serveis de vigilàncies d’instal·lacions municipals. En el
Conveni subscrit per ambdues parts el 31 de juliol de 2008, a la clàusula segona, s’establia el
període de vigència que començava el 14 d’agost de 2008 i s’estenia per un període d’un any
natural, prorrogable any darrera any fins a un màxim de cinc. Actualment l’empresa GIROPARK,

La llibertat de circulació és un dret fonamental que apareix reconegut en l'article 19 de la
Constitució Espanyola: "Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència i a circular pel
territori nacional".

Marta Portella Nogué

A principis de l’any 2008, l’Ajuntament de Tordera va començar a prestar el servei d’aparcaments
municipals en terrenys de domini públic, atès que havia constatat des de feia temps un elevat
nombre de vehicles que es desplaçaven fins al municipi amb motiu de la celebració del mercat
setmanal dels diumenges i, per tant, calia donar cabuda als vehicles dels visitants.
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L’Ajuntament de Tordera creu convenient seguir prestant el servei públic municipal de control
d’aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanal i proposa
externalitzar-ne la seva gestió, prèvia licitació pública, a favor de qualsevol operador econòmic
que estigui interessat.

08/11/2016 Interventora interina

A l’arxiu municipal no s’ha localitzat l’expedient acreditatiu de la creació i establiment del servei
públic municipal de control dels aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de
mercat setmanal, per la qual cosa no es disposa, entre d’altres, del Reglament regulador del servei
públic.

Signatura 5 de 5

Ana M. Berzal Mas
Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

La finalitat d’aquesta Memòria és justificar la creació de l’establiment i prestació del servei públic
municipal de control d’aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat
setmanal des dels punts de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu.

Signatura 4 de 5

Signatura 2 de 5

Ferran Tolrà Simon

Mitjançant la Provisió de l’alcaldia de data 13 d’octubre de 2016 es va incoar l’expedient per a
l’establiment i prestació del servei públic municipal de control d’aparcaments en diversos espais
de la vila durant els diumenges de mercat setmanal, i, de conformitat amb el que determina
l’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels Ens Locals, es va disposar la redacció de la present Memòria, així com de la resta de
documents legalment necessaris per a la tramitació de l’expedient.

07/11/2016 Secretària

24/10/2016 Responsable de Contractació
Signatura 1 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

S.L.U., en virtut del principi de continuïtat en la prestació del servei, continua prestant aquest
servei.
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El mercat dominical de venda no sedentària de Tordera, que és un dels mercats de marxants més
importants d’arreu de Catalunya, s’ha convertit en un element dinamitzador del comerç de la vila
al representar un important reclam turístic setmanal, que genera recursos econòmics als
establiments fixes del municipi i fomenta la creació de llocs de feina de forma directa i indirecta.

08/11/2016 Interventora interina

L’elevat nombre i creixement constant del parc mòbil de la població i l’atracció del mercat
dominical de Tordera estan generant una sèrie de problemes de diferent tipologia, entre els quals,
s’ha de destacar el controvertit i cada vegada menys equilibrat ús dels vials i carrers de Tordera
que, com a espai limitat en el que conflueixen l’ús de diferents operadors, ha de ser
necessàriament racionalitzat.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

07/11/2016 Secretària

És per això que l’Ajuntament, que és l’administració competent en matèria l’ordenació de la via
pública i el trànsit dins el municipi, té la necessitat de crear i prestar el servei de control
d’aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanal per tal de
donar una solució a la problemàtica de la manca d’aparcaments i a l’elevada ocupació dels carrers
pels vehicles durant la celebració del mercat dels diumenges.
A la Taula 1 es mostra la identificació, l’emplaçament, el número de places d’aparcaments
disponibles i la superfície aproximada dels aparcaments destinats a l’estacionament de vehicles
tipus turismes: automòbils destinats al transport de persones que tinguin almenys quatre rodes i
que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Tal com s’ha dit, la gran importància econòmica que representa el mercat setmanal dels
diumenges i l’elevat nombre de vehicles que es desplacen fins al municipi fa que l’Ajuntament hagi
de donar cabuda a tots els vehicles, per la qual cosa, cal comptar amb diversos terrenys públics i
privats per destinar-los a aparcaments, on els conductors o propietaris de vehicles podran
estacionar–los, previ pagament del preu públic establert per la corresponent Ordenança
reguladora.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

D’una banda, l’ús extraordinàriament intensiu dels vials públics de Tordera durant la celebració del
mercat dominical dels diumenges, i d’altra banda, la configuració urbana històrica del poble i l’alt
grau de residents de certes zones, exigeixen, sense més dilació, establir mecanismes adreçats a
ampliar les dotacions insuficients del número d’aparcaments que el sector privat ofereix, així com
també, racionalitzar i reequilibrar l’ús dels carrers pels conductors que estacionen en aquelles
zones properes de la confluència del mercat.

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5
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P1
P2
P3A
P3B
P4
P5
P6

Carrer de Roger de Llúria
Camp de Futbol
Parc Prudenci Bertrana
Parc Prudenci Bertrana
Piscina Municipal
Ctra. BV-5122 Mercat (Fruita)
Ctra. BV-5122 Mercat
Total

08/11/2016 Interventora interina
Ana M. Berzal Mas

Núm. de places
d’aparcaments disponibles
230 places
193 places
212 places
110 places
106 places
113 places
530 places
1494 places

Superfície aproximada
(m2)
6.690 m2
6.400 m2
10.450 m2
9.700 m2
4.000 m2
3.500 m2
17.000 m2
57.740 m2

Taula 1. Relació dels aparcaments destinats a vehicles tipus turismes.
(Font: Elaboració pròpia.)

Signatura 5 de 5

Identificació
PBUS

Emplaçament
Aparcament autobusos
Total

Núm. de places
d’aparcaments disponibles
30 places
30 places

Superfície aproximada
(m2)
6.500 m2
6.500 m2

Taula 2. Relació dels aparcaments destinats a vehicles tipus autobús o autocar.
(Font: Elaboració pròpia.)

07/11/2016 Secretària
Signatura 4 de 5

Marta Portella Nogué

Signatura 3 de 5

Emplaçament

Sílvia Català Mora
04/11/2016 Sotsinspector Policia
Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Identificació

Núm. Expedient: 2016 / 2406

A la Taula 2 es mostra la identificació, l’emplaçament, el número de places d’aparcaments
disponibles i la superfície aproximada dels aparcaments destinats a l’estacionament de vehicles
tipus autobús o autocar: automòbils que tinguin més de nou places, inclosa la del conductor,
destinats per la seva construcció i condicionament al transport de persones i els seus equipatges.

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5
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Sílvia Català Mora

Tant l’article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local, com
l’article 66.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeixen als municipis competències en matèria de
trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, i ordenació del trànsit de vehicles i de persones en
les vies urbanes, competències que no s’han vist alterades per la modificació operada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Per tant,
es tracta d’una competència pròpia dels municipis.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Per tot això, l’Ajuntament de Tordera està plenament capacitat per a l’establiment del servei
esmentat, si bé haurà de seguir la tramitació que estableixen els articles 159 i 160 i concordants
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, i, atès que el servei es prestarà en règim de lliure concurrència, la seva aprovació
definitiva correspon al Ple de la Corporació.
07/11/2016 Secretària
Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

L’article 7.b) del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que regula les competències
dels municipis, estableix que correspon al municipi la regulació, mitjançant una ordenança
municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes, per fer compatible la distribució equitativa
dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús de
vianants dels carrers, així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat, amb la finalitat
de garantir la rotació dels aparcaments, prestant una atenció especial a les necessitats de les
persones amb discapacitat que tenen la mobilitat reduïda i que utilitzen vehicles, tot això amb la
finalitat d’afavorir la seva integració social.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

L’article 7 de la Llei 7/1985 i l’article 247 del DL 2/2003 estableixen que els ens locals tenen plena
potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord
amb el que s’estableix a la legislació de règim local.

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5
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Sílvia Català Mora

En el Projecte d’establiment del servei ja s’ha efectuat un estudi econòmic-financer de la prestació
del servei de control d’aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat
setmanal, presentant el següent resum econòmic tal i com es mostra a la Taula 3:

08/11/2016 Interventora interina

Concepte
Ingressos
Despeses

Taula 3. Balanç econòmic de la prestació del servei públic a la finalització d’un exercici, d’un any.
(Font: Elaboració pròpia.)

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

S’establirà un preu públic d’1,65 €/vehicle, sense impostos. El preu públic amb els gravamen de
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus marginal del 21 per cent, que haurà de satisfer l’usuari
serà de 2,00 €/vehicle.
Per tal de fomentar l’ús del transport públic i reduir les emissions de CO2 cap a l’atmosfera, els
autobusos o autocars estaran exempts de pagament del preu públic.
Els preus públics anteriors es regularan per l’Ordenança fiscal corresponent, que haurà de ser
aprovada pel Ple de la Corporació.

07/11/2016 Secretària

De l'adjunt Projecte d'establiment del servei resulta que no serà necessària cap inversió inicial per
a l'adquisició de terrenys ni l’adquisició de materials, atès que actualment ja es disposa dels béns
necessaris per a la realització de la prestació.

Signatura 4 de 5

Únicament, doncs, caldrà preveure al Pressupost crèdit adequat i suficient per atendre les
despeses derivades de la prestació i funcionament del servei, estimades en 100.462,90 € anuals.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Resultat =

Import
100.699,50 €
100.462,90 €
236,60 €

Atès que la diferència entre els ingressos i les despeses donen un resultat positiu (superàvit),
s’assoleix un balanç econòmic equilibrat, per la qual cosa es constata la viabilitat econòmica de la
prestació del servei.

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5
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Sílvia Català Mora

Està previst que la prestació del servei es realitzi mitjançant el sistema de gestió indirecta, en la
modalitat de concessió, modalitat prevista a l’article 188.3.a del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que regula les formes de
gestió indirecta, així com al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atès que la prestació del servei de control
d’aparcaments té un contingut econòmic que el fa susceptible d’explotació pels operadors
econòmics.

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

5. JUSTIFICACIÓ ORGANITZATIVA

D’acord amb la normativa reguladora, no obstant, l’Ajuntament manté sobre el servei la titularitat
i les potestats de direcció i de control que es deriven de la mateixa ordenació legal del servei, per
preservar-ne el bon funcionament.
Tordera, 13 d’octubre de 2016.

El Tècnic de Contractació,

Sílvia Català Mora

Ferran Tolrà Simón

El Cap de la Policia Local,

La Secretària,

07/11/2016 Secretària

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

La Regidora Delegada de Seguretat,
Via Pública, Mobilitat i Transports i Festes,

Jordi Casas Saló

Marta Portella Nogué

Signatura 4 de 5

La interventora interina,

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5
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