07/11/2016 Regidora
Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
Festes

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Sílvia Català Mora

Identificació de l’expedient
Títol

08/11/2016 Interventora interina

Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

Signatura 4 de 5

07/11/2016 Secretària

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

1.

Característiques del servei ..........................................................................................................3
1.1.

Antecedents..........................................................................................................................3

1.2.

Objecte .................................................................................................................................3

1.3.

Competències .......................................................................................................................4

1.4.

Descripció general ................................................................................................................5

1.4.1.

Places d’aparcaments destinades a turismes................................................................5

1.4.2.

Places d’aparcaments destinades a autobusos o autocars ...........................................9

1.5.

Calendari de prestació del servei........................................................................................10

1.6.

Horari de prestació del servei.............................................................................................10

1.7.

Recursos humans................................................................................................................11

1.7.1.

Distribució de llocs de treball ......................................................................................11

1.7.2.

Subrogació de personal ...............................................................................................12

1.8.

Consums .............................................................................................................................13

1.9.

Vectors ambientals .............................................................................................................13

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Establiment i prestació del servei públic municipal de control dels
aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de
mercat setmanal
Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat
2016 / 2406
1-2-1-4- Ordenances municipals i Reglaments
Projecte d’establiment

Índex

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

PROJECTE D’ESTABLIMENT

1.9.1.

Sorolls i vibracions.......................................................................................................13

1.9.2.

Gestió de residus .........................................................................................................13

1.9.3.

Gestió d’aigües ............................................................................................................13

1.9.4.

Emissions a l’atmosfera...............................................................................................13

1.9.5.

Contaminació lumínica................................................................................................13

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma

1 / 34

07/11/2016 Regidora
Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
Festes

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

1.9.6.

Manteniment ..................................................................................................................14

Forma de gestió.........................................................................................................................15

3.

Obres, béns i instal·lacions necessàries per a la prestació del servei........................................16
3.1.

Obres ..................................................................................................................................16

3.2.

Béns ....................................................................................................................................16

3.3.

Instal·lacions .......................................................................................................................17

3.4.

Expropiacions .....................................................................................................................17

3.5.

Inversions ...........................................................................................................................17

Ana M. Berzal Mas

4.

Signatura 5 de 5

Risc d’explosió .............................................................................................................14

2.

08/11/2016 Interventora interina

Sílvia Català Mora
Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

1.10.

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Estudi econòmic financer ..........................................................................................................18
4.1.

Despeses.............................................................................................................................18

4.2.

Ingressos.............................................................................................................................22

4.2.1.

Històric d’ingressos .....................................................................................................22

4.2.2.

Previsió d’ingressos .....................................................................................................24

4.3.

Tarifes a percebre dels usuaris ...........................................................................................26

4.4.

Estat de resultats ................................................................................................................27

5.

Cànon ........................................................................................................................................28

6.

El règim estatutari de les persones usuàries.............................................................................30

07/11/2016 Secretària
Marta Portella Nogué

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació

Annex I. Estudi econòmic financer ....................................................................................................30

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma

2 / 34

07/11/2016 Regidora
Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
Festes

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Sílvia Català Mora

1.1. Antecedents
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, així com l’atracció del mercat
dominical de Tordera estan generant una gran 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.

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.

Ana M. Berzal Mas
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1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

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, en els quals els conductors o propietaris de vehicles
podran estacionar-los, previ pagament del preu públic establert per la corresponent Ordenança
reguladora.

07/11/2016 Secretària

És per això que l’Ajuntament, que és l’administració competent en matèria d’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.

És objecte d’aquest Projecte descriure els treballs consistents en la gestió integral del servei públic
municipal de control dels aparcaments en diversos espais del municipi de Tordera, durant la
celebració del mercat setmanal dels diumenges, amb la finalitat d’ordenar i racionalitzar els espais
destinats a aparcaments per tal que els conductors puguin estacionar els seus vehicles en aquelles

Marta Portella Nogué
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1.2. Objecte
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Els aparcament estaran destinats a l’estacionament de vehicles a motor de les següents
característiques:



Autobusos o autocars: 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.

08/11/2016 Interventora interina

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.

Ana M. Berzal Mas
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Gestió del personal adscrit a la prestació del servei.
Distribució i senyalització de les places d’aparcament abans de l’inici de cada jornada.
Control dels accessos dels vehicles (entrades/sortides) dels aparcaments.
Cobrament i recaptació dels imports als usuaris d’acord amb les tarifes o preus públics
aprovats per l’Ajuntament.

1.3. Competències
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’ha 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.

07/11/2016 Secretària
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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.

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
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Els treballs objectes de la gestió integral del servei públic comprendran, entre d’altres, les
següents tasques:
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i zones properes a la confluència del mercat de forma segura, a saber, fer compatible la distribució
equitativa dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat.
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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.

08/11/2016 Interventora interina

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 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, i atès que el servei es prestarà en règim de lliure concurrència, la seva aprovació definitiva
correspon al Ple de la corporació.
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1.4. Descripció general

Els espais destinats als aparcaments seran, principalment, en espais públics de titularitat municipal
i en terrenys arrendats per l’Ajuntament. Es disposarà d’una superfície total aproximada de 64.240
m2 destinats a aparcaments de vehicles a motor, dels quals 57.740 m2 es destinaran a vehicles
tipus turismes i 6.500 m2 a vehicles tipus autobusos o autocars.
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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.

24/10/2016 Responsable de Contractació
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Es disposarà un total de 57.740 m2 de superfície de sòl condicionat per a l’aparcament de vehicles
tipus turismes.

Ferran Tolrà Simon
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1.4.1. Places d’aparcaments destinades a turismes

Identificació

Emplaçament

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

Núm. de places
d’aparcaments disponibles
230 places
193 places
212 places
110 places
106 places
113 places
530 places
1.494 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 d’aparcaments destinats a vehicles tipus turismes.
(Font: Elaboració pròpia.)
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Fotografia 1. Imatge aèria de l’aparcament P1.
(Font: www.google.es/maps)
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A les Fotografies 1, 2, 3, 4 i 5 es mostren les imatges aèries dels diferents aparcaments destinats a
turismes i els respectius emplaçaments.

Fotografia 2. Imatge aèria de l’aparcament P2.
(Font: www.google.es/maps)
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Fotografia 3. Imatge aèria dels aparcaments P3A i P3B.
(Font: www.google.es/maps)
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Fotografia 4. Imatge aèria de l’aparcament P4.
(Font: www.google.es/maps)
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Fotografia 5. Imatge aèria de l’aparcament P5 i P6.
(Font: www.google.es/maps)
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Es disposarà un total de 6.500 m2 de superfície de sòl condicionat per a l’aparcament de vehicles
tipus autobusos o autocars.

08/11/2016 Interventora interina

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,
destinat per la seva construcció i condicionament al transport de persones i els seus equipatges.

04/11/2016 Sotsinspector Policia
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1.4.2. Places d’aparcaments destinades a autobusos o autocars

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 d’aparcaments destinats a vehicles tipus autobús o autocar.
(Font: Elaboració pròpia.)
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A la Fotografia 6 es mostra la imatge aèria de l’aparcament destinat a autobusos o autocars i el
seu emplaçament.

Fotografia 6. Imatge aèria de l’aparcament PBUS.
(Font: www.google.es/maps)
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Amb caràcter general, el servei de control d’aparcaments s’haurà de prestar tots els diumenges de
l’any, excepte el 24 d’agost si cau en diumenge (Festa Major) i el 25 de desembre si cau en
diumenge (Nadal).

04/11/2016 Sotsinspector Policia
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Ana M. Berzal Mas

L’Ajuntament de Tordera, a més, podrà prestar el servei públic total o parcialment aquells dies de
l’any en què tinguin lloc esdeveniments d’interès públic general que així ho requereixin (com per
exemple, actes que es duguin a terme de dilluns a dissabte i amb previsions d’afluència de públic i
vehicles).

Excepcionalment, no es prestarà el servei públic total o parcialment els diumenge quan causes o
fenòmens meteorològics així ho aconsellin, per emergències i/o per altres raons d’interès públic
general.

Signatura 5 de 5

Exemples de fenòmens meteorològics que justifiquen la no prestació del servei públic són la pluja
o neu, entenent com a dia de pluja o neu quan a l’inici de la prestació del servei del diumenge (a
les 7 hores a l’estiu o a les 8 hores a l’hivern) estigui plovent o nevant i es prevegi una pluja o
nevada continuada al llarg de la jornada. Caldrà l’autorització prèvia per escrit del titular del servei
públic.
Exemples de supòsits d’interès públic general que justifiquen la no prestació de la totalitat del
servei públic són els dies de la celebració de la Fira del Ram o de proves esportives (Memorial
Barceló), on l’aparcament del camp de futbol i de la piscina queden inhabilitats per les ocupacions
de les atraccions de la Fira del Ram o per les carpes en el cas de les proves esportives.
1.6. Horari de prestació del servei
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El servei de control dels aparcament es prestarà dins els següents horaris:



En horari d’hivern la prestació serà de les 8 a les 14 hores.
En horari d’estiu la prestació serà de les 7 a les 13 hores.

L’Ajuntament de Tordera podrà modificar (ampliant o reduint) els horaris al llarg de l’any per
raons d’interès públic. Els horaris del servei públic es podran modificar fins a un màxim de 2 hores,
sense que aquest fet suposi un increment o disminució dels costos de gestió del servei.
S’entendrà que l’inici i la finalització del període de l’hora d’estiu serà la que determini la legislació
vigent, d’acord amb l’Ordre PRE/2767/2011, de 6 d’octubre, per la qual es publica el calendari del
període de l’hora d’estiu corresponent als anys 2012 a 2016 (BOE núm. 250 – 17/10/2011), i les
posteriors Ordres que es dictin.

Marta Portella Nogué
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1.5. Calendari de prestació del servei
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A banda, més enllà dels horaris indicats de prestació del servei pròpiament, caldrà dur a terme els
actes preparatoris tals com la senyalització de les places d’aparcament (per exemple amb guix), la
col·locació de tanques per a la senyalització de les entrades i sortides i resta de treballs associats.
Aquestes feines es desenvoluparan abans de la jornada o bé durant les 48 hores anteriors a l’inici
de la prestació del servei del diumenge en qüestió.

Sílvia Català Mora
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Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

1.7. Recursos humans





07/11/2016 Secretària



1.7.1. Distribució de llocs de treball

A la Taula 3 es mostra la distribució dels llocs de treball en els diferents aparcaments durant la
prestació del servei públic de control dels aparcaments, on s’indiquen el número de persones
necessàries en els punts de control d’accés i cobrament del preu públic i les persones necessàries
en els punts de control de les sortides.

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5



Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5



1 Cap de Negociat amb titulació superior/mitjana, que realitzarà les funcions de gerent, cap,
coordinador i control econòmic, essent el màxim responsable de funcionament del servei,
amb una dedicació de 2,5 hores setmanals.
1 Administratiu/va amb titulació adequada, que realitzarà les funcions administratives
(contractes, nòmines, etc...), amb una dedicació mitja de 2,5 hores setmanals.
8 Controladors d’aparcaments, que realitzaran les funcions preparatòries dels aparcaments
(senyalització, col·locació de tanques i senyals), el control d’accessos (entrades i sortides) i el
cobrament/recaptació del preu públic establert per l’Ordenança. Es preveu una dedicació de
7,5 hores de mitja per treballador/a setmanals.
1 Cap de colla, 1 oficial 1a i 1 oficial 2a de neteja, que realitzaran les funcions de neteja dels
aparcaments i la recollida de brossa. Es preveu una dedicació d’1 hora de mitja per
treballador/a setmanal.
1 Cap de colla, 1 oficial 1a i 1 oficial 2a de manteniment, que realitzaran les funcions de
reparar, mantenir i conserver les tanques i senyalitzacions dels espais destinats als
aparcaments. Es preveu una dedicació d’1 hora de mitja per treballador/a setmanal.
1 Oficial 1a conductor maquinària, que realitzarà les funcions de manteniment del sòl
consistents en regularitzar el ferm i tapar esvorancs, fent tasques d’estesa, reperfilat i
compactació de terres. Es preveu una dedicació d’1 hora de mitja per treballador/a
setmanal.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo



24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

08/11/2016 Interventora interina

Per a la prestació del servei de control dels aparcaments i desenvolupament dels actes
preparatoris associats es preveu la necessitat dels següents llocs de treball:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
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Sílvia Català Mora

Punt de control d’accés
i cobrament del preu públic
1 persona
1 persona

Punt de control de la sortida
1 persona
No necessari

1 persona

1 persona

1 persona
1 persona
1 persona

No necessari
No necessari
No necessari

Taula 3. Distribució dels llocs de treball.
(Font: Elaboració pròpia.)

Treballador/a

Antiguitat

Categoria

Tipus de contracte

Codi Contracte

Hores setmanals

LARUA
ORFOR
SOSOJ
LOBAM
ALCUM
GAMUM
LORUS
GAMAC

15/08/2008
09/05/1999
05/04/2015
12/07/2015
16/08/2015
05/06/2011
05/04/2015
13/12/2015

Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant

Indefinit
Indefinit
temporal
Temporal
Temporal
Indefinit
Temporal
Temporal

209
200
501
501
501
209
501
501

6
8
6
7
6
11
7
6

Signatura 4 de 5

07/11/2016 Secretària

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Per a la prestació del servei públic de control dels aparcaments s’haurà de subrogar el personal
que actualment està contractat per l’empresa gestora GIROPARK, S.L.U., amb anagrama GRUP
MIFAS, i que presta el servei. A la Taula 4 es mostra la relació del personal a subrogar, on
s’indiquen les inicials dels treballadors/es, l’antiguitat que tenen a l’empresa, la categoria
professional, el tipus de contracte, el codi de contracte i les hores de dedicació setmanals.

Taula 4. Relació del personal a subrogar.
(Font: Elaboració pròpia.)

Als treballadors/es a subrogar els serà d’aplicació el Conveni col·lectiu de treball del sector de
centres especials de treballadors disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya (Codi conveni
7901565).

Marta Portella Nogué

Signatura 3 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia
Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

Identificació
de l'aparcament
P1
P2
P3A
P3B
PBUS
P4
P5
P6

1.7.2. Subrogació de personal

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma

12 / 34

07/11/2016 Regidora
Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
Festes

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Núm. Expedient: 2016 / 2406

L’explotació i prestació del servei públic no genera despeses energètiques (electricitat / gas /
gasoil).

Sílvia Català Mora

Signatura 3 de 5

1.8. Consums

Tampoc genera despeses pel consum d’aigua vinculat a la prestació del servei públic.

La prestació del servei públic no generarà sorolls i/o vibracions provocats pel propi funcionament.
1.9.2. Gestió de residus

Els residus seran eliminats en els contenidors de recollida selectiva i/o a la deixalleria municipal.

En tot cas, la gestió dels residus es realitzarà segons l’establert al Decret 93/1999, de 6 d’abril,
sobre procediments de gestió de residus.
1.9.3. Gestió d’aigües

07/11/2016 Secretària

La prestació del servei públic no generarà cap tipus d’abocament d’aigües provocades pel propi
funcionament.
1.9.4. Emissions a l’atmosfera

La prestació del servei públic no emetrà emissions contaminats (fums, olors, gasos, vapors, etc...) a
l’atmosfera provocades pel propi funcionament.
1.9.5. Contaminació lumínica

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Sí que generarà residus provinents de la neteja dels espais i buidat de les papereres ubicades en
els aparcaments, que seran, bàsicament, assimilables als residus domèstics (llaunes, cartrons,
plàstics, paper, vidre, rebuig, etc...).

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

La prestació del servei públic no generarà, per si sola, cap tipus de residus potencialment
perillosos.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

1.9.1. Sorolls i vibracions

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

08/11/2016 Interventora interina

1.9. Vectors ambientals

La prestació del servei públic no emetrà cap tipus de contaminació lumínica provocada pel propi
funcionament.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació
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Núm. Expedient: 2016 / 2406

1.9.6. Risc d’explosió
Sílvia Català Mora

1.10. Manteniment
Per tal de garantir unes condicions òptimes de funcionament dels espais durant el període
d’explotació es preveuen les següents tasques de manteniment:

08/11/2016 Interventora interina





Signatura 5 de 5

Ana M. Berzal Mas
Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo



Signatura 4 de 5

Signatura 2 de 5

Ferran Tolrà Simon



Neteja dels espais de brossa.
Reparació, conservació i manteniment de senyals i tanques delimitadores dels aparcaments.
Reparació, conservació i manteniment consistents en el subministrament de terres i treballs
d’estesa, repàs, anivellament i compactació del sòl per a regularitzar el ferm i tapar
esvorancs.
Conservació i manteniment dels terrenys consistent en el subministrament de clorur càlcic i
treballs d’estesa, remullat i aplicació per a reduir la formació de pols.
Altres treballs no especificats anteriorment i que siguin necessaris i imprescindibles per al
correcte manteniment i seguretat dels aparcaments.

07/11/2016 Secretària

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

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

La prestació del servei públic no tindrà instal·lacions amb classificació amb risc d’explosió.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació
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Núm. Expedient: 2016 / 2406

08/11/2016 Interventora interina

Sílvia Català Mora

Està previst que la prestació del servei públic municipal de control dels aparcaments en diversos
espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanal 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.

Signatura 5 de 5

Ana M. Berzal Mas
Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Signatura 4 de 5

Signatura 2 de 5

Ferran Tolrà Simon

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.

07/11/2016 Secretària

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

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

2. FORMA DE GESTIÓ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Núm. Expedient: 2016 / 2406

Sílvia Català Mora

3.1. Obres
La implantació del servei públic no requerirà la realització de cap tipus d’obra (obres de primer
establiment, obres de rehabilitació, obres d’ampliació), atès que des de l’any 2008 ja es presta
aquest servei i ja es disposa de les infraestructures adequades (terrenys condicionats).

08/11/2016 Interventora interina

3.2. Béns

Per a l’establiment del servei serà necessari disposar de béns immobles (terrenys) públics i privats.

Referència cadastral

Localització

Carrer Roger de Llúria - Pla sota vila
08490-Tordera
Carrer Roger de Llúria - Pla sota vila
7167010DG7176N0001QB
08490-Tordera
Carrer Roger de Llúria, 18
7167001DG7176N0001HB
08490-Tordera
Carretera de l’estació, Sòl Polígon 8.
08284A008000250001AH
Parcel·la 25 Sant Pere - 08490-Tordera
Carretera de l’estació, Sòl Polígon 17. Parcel·la
08284A017001160001AP
116 Pla del Riu - 08490-Tordera
Polígon 17, Parcel·la 66 Pla del Riu
08284A017000660000PZ
08490-Tordera
Carretera de l’estació
6772001DG7167S0001AK
08490-Tordera
Carretera de l’estació- Sòl Polígon 17. Parcel·la
08284A017000650001AD
65 Can Verdalet – 08490-Tordera
Carretera de l’estació, Sòl
6673001DG7167S0001QK
08490-Tordera

07/11/2016 Secretària

7167011DG7176N0001PB

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

A la Taula 5 es mostra la relació de finques afectades que es destinaran a l’establiment del servei
públic, on s’indica la referència cadastral, la localització de la parcel·la, la titularitat i la identificació
de correspondència amb l’aparcament.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

L’Ajuntament ja disposa dels títols suficients acreditatius de la disponibilitat dels béns immobles,
d’una banda perquè l’Ajuntament n’és el titular i, d’altra banda, perquè disposa dels
corresponents contractes d’arrendaments.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

La implantació del servei públic no requereix la necessitat d’adquirir actius patrimonials
inventariables mitjançant la compra-venda ni tampoc per expropiació forçosa.

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

3. OBRES, BÉNS I INSTAL·LACIONS NECESSÀRIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Titularitat

Identificació
aparcaments

Privada

P1

Privada

P1

Privada

P1

Pública

P2, P4

Pública

P3A

Privada

P3B

Pública

P4

Pública

P4, PBUS

Pública

PBUS

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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08284A017000710001AJ
08284A017000720001AE
08284A017000730001AS

Sòl Polígon 17 –Parcel·la 69 Pla de Sant Esteve
08490-Tordera
Sòl Polígon 17 –Parcel·la 71 Pla de Sant Esteve
08490-Tordera
Sòl Polígon 17 –Parcel·la 72 Pla de Sant Esteve
08490-Tordera
Sòl Polígon 17 –Parcel·la 73 Pla de Sant Esteve
08490-Tordera

Privada

P5

Privada

P6

Privada

P6

Pública

P6

Taula 5. Relació de finques afectades.
(Font: Elaboració pròpia.)

08/11/2016 Interventora interina

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

08284A017000690001AE

Núm. Expedient: 2016 / 2406

L’acord d’establiment comportarà l’adscripció d’aquests béns al servei que es crea.
Tampoc és necessària l’adquisició de bens mobles (vehicles, maquinària, mobiliari, etc...).
3.3. Instal·lacions

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Per a la implantació del servei públic no serà necessari efectuar expropiacions.

07/11/2016 Secretària

D’acord amb els apartats anteriors, per a l’establiment del servei públic no serà necessària ni la
realització d’obres, ni l’adquisició de béns immobles, ni l’adquisició d’actius patrimonials
inventariables, per la qual cosa no serà necessària cap inversió inicial.

Signatura 4 de 5

En el cas que durant l’execució del contracte la concessionària efectués qualsevol inversió,
aquestes revertiran a favor de l’Ajuntament sense cap compensació ni contrapartida al
concessionari.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

3.4. Expropiacions

3.5. Inversions

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

La implantació de servei públic no requerirà disposar d’instal·lacions específiques (elèctriques,
enllumenat, comunicacions, aigua, sanejament, ventilacions, parallamps, protecció contra
incendis, extinció d’incendis, etc...), per la qual cosa no s’han de preveure.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001
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Núm. Expedient: 2016 / 2406

Sílvia Català Mora

L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, disposa que tota proposta
d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics haurà d’estar acompanyada d’una
memòria econòmic-financera que justificarà l’import dels preus que es proposi i el grau de
cobertura financera dels costos corresponents.

08/11/2016 Interventora interina

El present estudi de viabilitat pretén justificar l’explotació futura del servei públic (control dels
aparcaments) i en ell es plasmen els resultats d’un procés de reflexió des que es concep la idea
inicial de desenvolupar el servei públic, fins a la gestió del seu funcionament a partir del moment
que entri en servei, tenint en compte el cost de funcionament i manteniment.

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

4. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER

El manteniment i explotació del servei públic porta associat un seguit de despeses i d’ingressos.
Per tal d’estimar el balanç econòmic del servei públic s’han desagregat les despeses i ingressos en
diferents partides econòmiques.

Capítol

Signatura 4 de 5

Concepte de la despesa

Subtotal

1.

Personal funcionament (subrogació)

2.

Personal organització i coordinació (Cap/responsable/gestió)

6.890,00 €

3.

Personal de neteja

2.444,52 €

4.

Personal de manteniment

4.784,52 €

5.

Material de funcionament

1.978,12 €

6.

Material de neteja

7.

Material de manteniment

8.

Lloguers de terrenys (anual)

9.

Consums energia elèctrica, gas, aigua

10.

Primes assegurances (RC, vida treballadors/a, etc..)

07/11/2016 Secretària

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Les despeses derivades del funcionament, del manteniment i d’altres associades al servei públic i
desenvolupament de les diferents activitats que comporta la prestació del servei públic estan
detallades a l’Annex 1. A la Taula 6 es mostra el resum del pressupost anual de despeses, amb una
relació dels costos previstos detallats per capítols.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

4.1. Despeses

41.546,64 €

100,00 €
6.638,67 €
22.767,54 €
0,00 €
900,00 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Servei aliè de prevenció riscos laborals

1.200,00 €

12.

Roba treball, equips de protecció, formació

1.000,00 €

13.

Material fungible i comunicacions (oficina, desplaçaments, telefonia i
altres)

500,00 €

14.

Despeses financeres (serveis bancaris)

100,00 €

15.

Amortitzacions immobilitzat (equips informàtics, etc...)

1.100,00 €

16.

Despeses generals d'estructura d'empresa (Impostos IAE, tributs, lloguers i
altres)

5.200,00 €

17.

Benefici industrial (6% sobre 55.214,76 €)

3.312,89 €
Total despeses anuals =

100.462,90 €

Taula 6. Resum del pressupost anual de despeses.
(Font: Elaboració pròpia.)

Al Capítol 1, que correspon a despeses del personal vinculat directament al funcionament del
servei, s’han tingut en compte les despeses del pagament de les retribucions originades pel
personal, incloent les despeses del personal a subrogar, per la qual cosa s’ha tingut en compte
l’antiguitat, la categoria professional, el tipus de contracte, les hores de dedicació setmanals, el
salari brut a percebre pel personal i el cost de la seguretat social a càrrec de l’empresa.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

11.

07/11/2016 Secretària

Al Capítol 2, que correspon a despeses del personal d’organització i coordinació del servei, s’han
tingut en compte les despeses del pagament de les retribucions del Cap de Negociat, tècnic amb
titulació mitja o superior, que serà el màxim responsable del servei, desenvolupant tasques de
gerència tals com gestió, coordinació, elaboració i control del pressupost i altres funcions
inherents al lloc de treball, així com del personal administratiu, format per 1 persona amb
categoria professional administrativa, que realitzarà les funcions d’administració (contractes,
nòmines, tasques administratives, etc...). S’ha tingut en compte el cost unitari brut, incloent la
seguretat social a càrrec de l’empresa, el número d’hores de dedicació setmanal i els costos totals
anuals.

Signatura 4 de 5

Al Capítol 3, que correspon a depeses de personal de neteja, s’han tingut en compte les despeses
del pagament de les retribucions originades pel personal de neteja (zones d’aparcament i la
recollida de brossa), format per 1 Cap de colla de neteja, 1 Oficial de 1a de neteja i 1 Oficial de 2a
neteja. S’ha tingut en compte el cost unitari brut, incloent la seguretat social a càrrec de
l’empresa, el número d’hores de dedicació setmanal i els costos totals anuals.

Marta Portella Nogué

Signatura 3 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia
Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Al Capítol 4, que correspon a despeses de personal de manteniment, s’han tingut en compte les
despeses del pagament de les retribucions originades pel personal de manteniment, format per 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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08/11/2016 Interventora interina

Al Capítol 5, que correspon a despeses de material de funcionament, s’ha previst el material i
utillatge vinculat directament amb la prestació del servei públic, corresponent, entre d’altres, als
costos d’elaboració i impressió dels talonaris d’expedició dels rebuts de cobrament del preu
públic, al subministrament de guix granulat que s’utilitzarà per a la senyalització de les places
d’aparcaments, així com a les senyals i tanques mòbils d’ordenació de les entrades i sortides dels
aparcaments.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Al Capítol 7, que correspon a despeses de material de manteniment, s’ha tingut en compte, d’una
banda, una previsió de costos de reposició de plaques de senyalització d’alumini reflectant,
suports d’alumini per a senyals, tanques de fusta d’1 metre d’alçada tipus Tordera i tanques
mòbils de polipropilè, i, d’altra banda, una previsió de costos de manteniment dels terrenys,
consistents en l’adquisició de l’àrid provinent de residus de la construcció i del clorur càlcic, així
com en els costos de la contractació d’una empresa externa per transportar i aplicar el clorur càlcic
amb tractor escampador.

07/11/2016 Secretària

Al Capítol 8, que correspon a despeses de lloguers de terrenys, s’han tingut en compte les
despeses anuals a satisfer pels arrendaments de les finques que es destinaran a l’ús dels
aparcaments.

Signatura 4 de 5

Al Capítol 9, que correspon a despeses de consums d’energia, no s’ha fet cap previsió econòmica
atès que la prestació del servei públic no requereix del consum elèctric, ni de gas, ni de gasoil.

Al Capítol 10, que correspon a despeses de primes d’assegurances, s’han tingut en compte els
costos associats de les primes anuals de les assegurances obligatòries i de responsabilitat civil
professional i a tercers. També s’ha previst les primes d’assegurances dels edificis generals
d’empresa i les primes d’assegurances que contemplin els convenis col·lectius dels treballadors.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

Al Capítol 6, que correspon a despeses de material de neteja, s’ha previst una partida alçada per a
l’adquisició del material necessari per tal de dur a terme les tasques de neteja, tals com, bosses de
brossa, escombres, recollidors, detergents, guants, i resta material necessari associat a les tasques
corresponents.

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Cap de colla de manteniment, 1 Oficial de 1a de manteniment i 1 Oficial de 2a manteniment, que
s’encarregarà de la reparació, conservació i manteniment de senyals i tanques delimitadores dels
aparcaments, així com de la conservació i manteniment dels terrenys per mantenir el ferm en
bones condicions d’utilització. També s’hi ha inclòs les despeses d’1 Oficial 1a conductor de
maquinària, que realitzarà les tasques d’estesa de terres, anivellament i compactació per a
eliminar els esvorancs. S’ha tingut en compte el cost unitari brut, incloent la seguretat social a
càrrec de l’empresa, el número d’hores de dedicació setmanal i els costos totals anuals.

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Al Capítol 11, que correspon a despeses del servei aliè de prevenció de riscos laborals, s’ha previst
una partida alçada per atendre els costos de la contractació externa del servei, per dur a terme les
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Sílvia Català Mora

activitats preventives amb personal multidisciplinar amb la qualificació exigida per la Llei i amb
amplis coneixements tècnics al camp de la prevenció de riscos laborals: elaboració del pla anual de
prevenció de riscos laborals, les avaluacions de riscos dels llocs de treball, la informació i formació
dels treballadors, i tot allò derivat del compliment normatiu en aquesta matèria.

08/11/2016 Interventora interina

Al Capítol 12, que correspon a despeses de roba de treball i equips de protecció, s’ha previst una
partida alçada per atendre les despeses d’adquisició dels uniformes i roba de treball específica
segons els oficis (samarretes, jaquetes, calçat, gorres, etc...), així com els equips de protecció
general i individual en matèria de prevenció de riscos laborals (ulleres, guants, calçat, casc, etc...).

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Al Capítol 13, que correspon a despeses de material fungible i comunicacions, s’ha previst una
partida alçada per atendre les despeses de compra de consumibles, material d’oficina (paper,
sobres, blocs de notes, bolígrafs, etc...), tintes i/o tòners (impressores i/o fotocopiadores) i
despeses fruit de desplaçaments. També s’inclou la part proporcional de les despeses de
telecomunicacions vinculades directament al funcionament i prestació del servei públic tals com
quotes d’internet, telefonia mòbil, telefonia fixa, fax i altres despeses associades.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Al Capítol 15, que correspon a dotacions d’amortitzacions d’immobilitzats, s’han tingut en compte
els actius amortitzables (béns o drets) que disminueixen el seu valor constant o periòdicament pel
transcurs del temps, el seu ús, deteriorament natural o altres causes alienes als canvis en els preus
en el mercat, tals com equips informàtics, maquinària, equips, mobiliari, etc...

07/11/2016 Secretària

Al Capítol 16, que correspon a despeses generals, s’ha tingut en compte les circumstàncies
concurrents en concepte de despeses generals de l’empresa, despeses financeres generals,
càrregues fiscals (IVA exclòs), Impost d’activitat econòmica, tributs, taxes, preus o altres drets
legalment establerts que incideixen sobre el cost del servei públic i d’altres derivats de les
obligacions del contracte. En aquest capítol també s’inclouen les despeses del control de qualitat,
lloguers d’edificis, magatzems, tallers i resta de despeses no compreses en capítols anteriors i que
siguin exclusivament necessàries per a la prestació del servei públic.

Signatura 4 de 5

Al Capítol 17, que correspon al benefici industrial, i que és inherent a l'economia de mercat, s’ha
previst un benefici industrial del 6 % sobre el resultant de la suma de les despeses dels Capítols 1,
2, 5, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, que corresponen als capítols que executarà el concessionari. La resta
de Capítols seran gestionats i executats pel titular del servei (Ajuntament).

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

Al Capítol 14, que correspon a despeses financeres, s’han previst els costos vinculats a serveis
bancaris, tals com manteniment de comptes, anotacions de moviments, xecs, transferències,
pagament de nòmines, ordres de domiciliació, descoberts, préstecs, targetes, etc...
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Sílvia Català Mora

De forma general, les principals fonts d’ingressos dels serveis municipals vénen fonamentalment a
través de 3 grans vies:
1.
Mitjançant subvencions o patrocinis.
2.
A través del lloguer o la cessió d’espais i/o materials.
3.
A partir de l’explotació dels serveis públics o equipaments municipals en el
desenvolupament normal de l’oferta d’activitats en el seu interior. És a dir, les entrades
monetàries generades per la prestació de serveis, ja sigui en concepte de matrícules,
inscripcions, quotes, abonaments, entrades o venda de productes.

4.2.1. Històric d’ingressos

Import base
(Sense IVA)

Tipus IVA

Import de l’IVA

Total
IVA inclòs

Gener

5.673,55 €

21%

1.191,45 €

6.865,00 €

Febrer

5.531,41 €

21%

1.161,60 €

6.693,01 €

Març

11.663,64 €

21%

2.449,36 €

14.113,00 €

Abril

7.649,59 €

21%

1.606,41 €

9.256,00 €

Maig

9.447,93 €

21%

1.984,07 €

11.432,00 €

Juny

10.438,02 €

21%

2.191,98 €

12.630,00 €

Juliol

7.904,13 €

21%

1.659,87 €

9.564,00 €

Agost

9.104,33 €

21%

1.911,91 €

11.016,24 €

Setembre

9.655,57 €

21%

2.027,67 €

11.683,24 €

Octubre

9.599,98 €

21%

2.016,00 €

11.615,98 €

Novembre

6.969,74 €

21%

1.463,65 €

8.433,39 €

Desembre

10.713,06 €

21%

2.249,74 €

12.962,80 €

TOTAL

104.350,95 €

21.913,71 €

126.264,66 €

Any 2013

07/11/2016 Secretària
Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

A les Taules 7, 8 i 9 es mostren els ingressos reals obtinguts detallats per mesos, on consten
l’import base recaptat, el tipus d’IVA i el seu import, i l’import total recaptat, corresponent als
exercicis 2013, 2014 i 2015, respectivament.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Atès que el servei públic municipal de control dels aparcaments en diversos espais de la vila durant
els diumenges de mercat setmanal es presta des de l’any 2008, es disposa de l’històric dels
ingressos d’anys anteriors, que serviran de punt de partida per a la previsió dels ingressos futurs.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

La font d’ingressos per a la prestació del servei públic de control dels aparcament serà a través de
l’establiment d’un preu públic, que serà regulat a l’Ordenança fiscal corresponent i aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Tordera.

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

4.2. Ingressos

Taula 7. Ingressos reals de l’exercici 2013.
(Font: Elaboració pròpia.)
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Import base
(Sense IVA)

Tipus IVA

Import de l’IVA

Total
IVA inclòs

Gener

5.592,77 €

21%

1.174,48 €

6.767,25 €

Febrer

6.158,47 €

21%

1.293,28 €

7.451,75 €

Març

8.395,60 €

21%

1.763,08 €

10.158,68 €

Abril

7.893,09 €

21%

1.657,55 €

9.550,64 €

Maig

8.188,39 €

21%

1.719,56 €

9.907,95 €

Juny

10.726,79 €

21%

2.252,63 €

12.979,42 €

Juliol

7.943,97 €

21%

1.668,23 €

9.612,20 €

Agost

8.665,07 €

21%

1.819,66 €

10.484,73 €

Setembre

4.666,12 €

21%

979,89 €

5.646,01 €

Octubre

4.523,97 €

21%

950,03 €

5.474,00 €

Novembre

6.744,38 €

21%

1.416,32 €

8.160,70 €

Desembre

6.628,79 €

21%

1.392,05 €

8.020,84 €

TOTAL

86.127,41 €

18.086,76 €

104.214,17 €

07/11/2016 Regidora
Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
Festes
04/11/2016 Sotsinspector Policia

08/11/2016 Interventora interina

Sílvia Català Mora

Any 2014
Signatura 3 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Tipus IVA

Import de l’IVA

Total
IVA inclòs

Gener

5.777,82 €

21%

1.213,34 €

6.991,16 €

Febrer

5.244,46 €

21%

1.101,34 €

6.345,80 €

Març

6.908,95 €

21%

1.450,88 €

8.359,83 €

Abril

8.889,89 €

21%

1.866,88 €

10.756,77 €

Maig

10.979,17 €

21%

2.305,63 €

13.284,80 €

Juny

6.789,96 €

21%

1.425,89 €

8.215,85 €

Juliol

6.865,74 €

21%

1.441,81 €

8.307,55 €

Agost

10.699,99 €

21%

2.247,00 €

12.946,99 €

Setembre

7.517,85 €

21%

1.578,75 €

9.096,60 €

Octubre

9.226,98 €

21%

1.937,67 €

11.164,65 €

Novembre

9.351,82 €

21%

1.963,88 €

11.315,70 €

Desembre

7.429,89 €

21%

1.560,28 €

8.990,17 €

TOTAL

95.682,52 €

20.093,35 €

115.775,87 €

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Import base
(Sense IVA)

Signatura 4 de 5

07/11/2016 Secretària

Any 2015

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

Taula 8. Ingressos reals de l’exercici 2014.
(Font: Elaboració pròpia.)

Taula 9. Ingressos reals de l’exercici 2015.
(Font: Elaboració pròpia.)
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Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Núm. Expedient: 2016 / 2406

El número total de places disponibles setmanalment, que seran 1.494 places.



La tendència a la recuperació de l’afluència de visitants al mercat de Tordera a valors de
l’any 2013, preveient la recuperació en el termini de 2 exercicis futurs respecte l’any 2014,
que és quan es va produir una forta davallada, degut a l’execució de les obres
d’eixamplament dels ponts de la carretera BV-5121, que es van iniciar el 2 de juliol de 2014 i
van finalitzar el 23 d’abril de 2015.
L’ocupació estimada mensual de visitants en funció de l’estacionalitat.



Els vehicles aparcats la nit anterior, els quals no generaran ingressos.



Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els quals estaran exempts d’abonar el preu
públic.

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5



Els vehicles amb distintiu de residents al municipi, els quals estaran exempts d’abonar el
preu públic.



Els vehicles oficials i/o d’emergències (policia, bombers, ambulàncies, protecció civil, etc...),
els quals estaran exempts d’abonar el preu públic.



Els autobusos o autocars, que, per tal de fomentar l’ús del transport públic, la mobilitat
sostenible i reduir les emissions de CO2 cap a l’atmosfera, estaran exempts de pagament del
preu públic.

07/11/2016 Secretària



Signatura 4 de 5

A la Taula 10 es mostra la previsió d’aparcaments ocupats per a l’exercici futur, atenent a les
consideracions anteriors i detallada per mensualitats, on s’indiquen el número de places totals
disponibles cada setmana, el número de setmanes del mes en qüestió, el total de places
d’aparcament mensual disponibles, el percentatge d’ocupació estimat mensual i el número de
places ocupades de pagament de cada mes.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5



08/11/2016 Interventora interina

Sílvia Català Mora

Per al càlcul de la previsió d’ingressos s’ha tingut en compte l’històric de recaptacions d’anys
anteriors i de l’ocupació de les places d’aparcaments per part dels visitants al mercat de Tordera.
A més, s’han pres en consideració les següents circumstàncies:

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

4.2.2. Previsió d’ingressos
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Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
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Sílvia Català Mora

Signatura 5 de 5

Total places
Total places
Núm. de
aparcament
d’aparcament
Setmanes /
disponibles
disponibles
mes
cada setmana
cada mes
1.494
4
5.976
1.494
4
5.976
1.494
5
7.470
1.494
4
5.976
1.494
4
5.976
1.494
5
7.470
1.494
4
5.976
1.494
5
7.470
1.494
4
5.976
1.494
4
5.976
1.494
5
7.470
1.494
4
5.976
52

% Ocupació
estimada
mensual

Previsió del número de
places ocupades de
pagament

70%
65%
65%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
85%
80%
80%
Total anual =

4.183
3.884
4.856
5.378
5.378
5.976
4.781
5.976
4.781
5.080
5.976
4.781
61.030

Taula 10. Previsió del número de places ocupades de pagament.
(Font: Elaboració pròpia.)

D’acord amb la previsió total de número de places ocupades de pagament anuals i atès que
s’establirà el cobrament d’un preu públic, l’usuari haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei
públic prestat. Per tant, el preu a cobrar es pot determinar mitjançant l’Equació 1.
Total despeses anuals

Preu públic = Número places ocupades anuals =

100.462,90 €
61.030 places

€

= 1,65plaça

[1]

07/11/2016 Secretària

Atès que es tracta d’un preu públic, l’import calculat mitjançant l’Equació 1 estarà subjecte al
gravamen de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus marginal del 21 per cent.

Signatura 4 de 5

A la Taula 11 es mostra la previsió d’ingressos anuals, detallada per mesos, que s’obtindrà per a
l’exercici futur, atenent a les consideracions anteriors i detallada per mensualitats, on s’indiquen el
número de places totals disponibles cada setmana, el número de setmanes del mes en qüestió, el
total de places d’aparcament mensual disponibles, el percentatge d’ocupació estimat mensual, el
número de tiquets expedits cada mes, l’import de la recaptació neta sense impostos i l’import
total de la recaptació amb els impostos.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Ana M. Berzal Mas

08/11/2016 Interventora interina

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

Mesos

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat
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Núm. de
setmanes/
mes

Total places
aparcament
disponibles
cada mes

%
Ocupació
estimada
mensual

Número de
tiquets expedits
cada mes

Recaptació neta
(a raó d'1,65 €
/tiquet
sense impostos)

Recaptació total
(a raó de
2,00 €/tiquet
amb el 21%
d'IVA)

Gener

1.494

4

5.976

70%

4.183

6.901,95 €

8.366,00 €

Febrer

1.494

4

5.976

65%

3.884

6.408,60 €

7.768,00 €

Març

1.494

5

7.470

65%

4.856

8.012,40 €

9.712,00 €

Abril

1.494

4

5.976

90%

5.378

8.873,70 €

10.756,00 €

Maig

1.494

4

5.976

90%

5.378

8.873,70 €

10.756,00 €

Juny

1.494

5

7.470

80%

5.976

9.860,40 €

11.952,00 €

Juliol

1.494

4

5.976

80%

4.781

7.888,65 €

9.562,00 €

Agost

1.494

5

7.470

80%

5.976

9.860,40 €

11.952,00 €

Setembre

1.494

4

5.976

80%

4.781

7.888,65 €

9.562,00 €

Octubre

1.494

4

5.976

85%

5.080

8.382,00 €

10.160,00 €

Novembre

1.494

5

7.470

80%

5.976

9.860,40 €

11.952,00 €

Desembre

1.494

4

5.976

80%

4.781

7.888,65 €

9.562,00 €

100.699,50 €

122.060,00 €

08/11/2016 Interventora interina

Sílvia Català Mora
04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

Mesos

Total places
aparcament
disponibles
cada
setmana

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Total ingressos =

Taula 11. Previsió d’ingressos anuals.
(Font: Elaboració pròpia.)

4.3. Tarifes a percebre dels usuaris

07/11/2016 Secretària

L’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (endavant TRHL), preveu que les entitats locals podran establir
preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de la seva competència, sempre
que concorrin les següents circumstàncies:
a) El servei es refereixi, afecti o beneficiï de forma particular l’obligat al pagament.
b) La recepció del servei és voluntària per als particulars.
c) Els serveis es presten pel sector privat.

D’acord amb el resultat de l’Equació 1, s’establirà un preu públic d’1,65 €/vehicle, sense impostos.
El preu públic amb el 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.

Signatura 4 de 5

Per tal de fomentar la mobilitat sostenible, 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.

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

52

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

Els preus públics anteriors es regularan per l’Ordenança fiscal corresponent, que haurà de ser
aprovada pel Ple de la Corporació.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació
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Sílvia Català Mora

Pel que fa a la recuperació de costos assumits pel titular del servei públic (Ajuntament), de les
estimacions fetes en base a dades procedents de diverses fonts, es pot deduir la previsió
d’equilibri pressupostari.

08/11/2016 Interventora interina

Essent així, es compleix el previst a l’article 44 del TRHL, on s’estableix que els preus públics
hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat, però quan existeixin raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat local podrà fixar preus
públics per sota del cost.

Concepte
Ingressos
Despeses
Resultat =

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

Taula 12. Balanç econòmic de la prestació del servei públic a la finalització d’un exercici, d’un any.
(Font: Elaboració pròpia.)

07/11/2016 Secretària

L’assoliment d’un balanç econòmic positiu, o com a mínim d’un equilibri econòmic, constata la
viabilitat econòmica del servei públic municipal de control dels aparcaments en diversos espais de
la vila durant els diumenges de mercat setmanal.

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

La finalitat és arribar a assolir un balanç econòmic el més equilibrat possible entre despeses i
ingressos. A la Taula 12 es mostra el balanç de la prestació del servei públic a la finalització d’un
exercici (1 any).

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

4.4. Estat de resultats

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

Respecte l’impacte del preu públic en les persones usuàries, està absolutament justificat que
l’import exigible és pràcticament igual al cost del servei que es presta.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Sílvia Català Mora

Atès que està prevista que la prestació del servei públic municipal de control dels aparcaments en
diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanal es realitzi mitjançant el
sistema de gestió indirecta, en la modalitat de concessió, la retribució econòmica del concessionari
-l’equilibri de la qual, segons les bases que hagin servit per a l’atorgament de la concessió, ha de
mantenir-se-, s’estableix en funció de l’amortització necessària, durant el termini d’aquella, del
cost de l’establiment del servei que hagués satisfet, com també de les despeses d’explotació i del
benefici industrial normal.

Ana M. Berzal Mas

A la Taula 13 es mostra la distribució de capítols a executar, d’una banda, pel concessionari i,
d’altra banda, pel titular del servei públic (Ajuntament), on s’indiquen els conceptes de les
despeses, els imports i el tant per cent que representa respecte el pressupost total de despeses
anuals.

Signatura 5 de 5

Jordi Casas Salo

Per tant, la retribució prevista per al concessionari s’ha calculat de manera que permeti,
mitjançant una bona i ordenada administració, amortitzar durant el termini de la concessió el cost
de l’establiment del servei, cobrir les despeses d’explotació i obtenir un marge normal del benefici
industrial, sens perjudici del fons de reversió establert.

Capítol
1.
2.

07/11/2016 Secretària

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

5. CÀNON

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marta Portella Nogué

Signatura 4 de 5

Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

11.
12.
13.
14.
15.

Concepte de la despesa
Personal funcionament (subrogació)
Personal organització i coordinació
(Cap/responsable/gestió)
Personal de neteja
Personal de manteniment
Material de funcionament
Material de neteja
Material de manteniment
Lloguers de terrenys (anual)
Consums energia elèctrica, gas, aigua
Primes assegurances (RC, vida
treballadors/a, etc..)
Servei aliè de prevenció riscos laborals
Roba treball, equips de protecció, formació
Material fungible i comunicacions (oficina,
desplaçaments, telefonia i altres)
Despeses financeres (serveis bancaris)
Amortitzacions immobilitzat (equips
informàtics, etc...)

Concessionari

Titular del
servei públic

Subtotal

41.546,64 €

-

41.546,64 €

6.890,00 €

-

6.890,00 €

1.978,12 €
0,00 €

2.444,52 €
4.784,52 €
100,00 €
6.638,67 €
22.767,54 €
-

2.444,52 €
4.784,52 €
1.978,12 €
100,00 €
6.638,67 €
22.767,54 €
0,00 €

900,00 €

-

900,00 €

1.200,00 €
1.000,00 €

-

1.200,00 €
1.000,00 €

500,00 €

-

500,00 €

100,00 €

-

100,00 €

1.100,00 €

-

1.100,00 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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17.

5.200,00 €

39.935,25 €
39,75 %

3.312,89 €
100.462,90 €
100,00 %

08/11/2016 Interventora interina
Signatura 5 de 5

Ana M. Berzal Mas
Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

3.312,89 €
60.527,65 €
40,25 %

3.200,00 €

Com a contrapartida, el concessionari percebrà com a retribució les tarifes (preu públic)
autoritzades reglamentàriament, que cobrarà directament dels usuaris. La retribució del
concessionari s’haurà de revisar, quan sigui procedent, en els supòsits a què es refereix l’article
249 del ROAS i normativa concordant.

Signatura 4 de 5

Signatura 2 de 5

2.000,00 €

Per tant, l’Ajuntament de Tordera com a titular del servei públic haurà de percebre un cànon (o
participació) de 39.935,25 euros anuals, que correspon al 39,75 per cent del pressupost de
despeses. El contracte de concessió podrà establir un import mínim i un percentatge addicional
sobre els ingressos, que podrà ser millorat a l’alça.

07/11/2016 Secretària

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Despeses generals d'estructura d'empresa
(Impostos IAE, tributs, lloguers i altres)
Benefici industrial (6% sobre 55.214,76 €)
Total despeses en euros=
Total despeses en %=

Taula 13. Distribució de capítols a executar pel concessionari i pel titular del servei públic, anual.
(Font: Elaboració pròpia.)

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

16.

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat
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L’Ajuntament de Tordera vetllarà pel respecte dels drets de les persones usuàries dels
aparcaments reconeguts per la normativa vigent i, especialment:

Sílvia Català Mora

Signatura 3 de 5

6. EL RÈGIM ESTATUTARI DE LES PERSONES USUÀRIES



04/11/2016 Sotsinspector Policia

08/11/2016 Interventora interina




Pel respecte als drets reconeguts a les mateixes a la normativa en matèria de seguretat i
higiene, publicitat, comerç minorista i de defensa dels consumidors i usuaris.
Pel respecte als seus drets mitjançant el compliment dels deures i obligacions dels operadors
econòmics encarregats de la gestió del servei públic previstos al Reglament del servei.
Per l’aplicació del règim sancionador establert al Reglament del servei, en cas d’existència
d’infraccions del mateix.

Tordera, 3 d’octubre de 2016.

Ferran Tolrà Simón

El Cap de la Policia Local,

La Secretària,

07/11/2016 Secretària

Ana M. Berzal Mas

Sílvia Català Mora

Marta Portella Nogué

Signatura 5 de 5

El Tècnic de Contractació,

24/10/2016 Responsable de Contractació

Jordi Casas Salo

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

Ferran Tolrà Simon

Jordi Casas Saló

Marta Portella Nogué

La interventora interina,

Signatura 4 de 5

Signatura 1 de 5

Signatura 2 de 5

La Comissió redactora:

Ana M. Berzal Mas
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ANNEX I. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER

DESPESES
Concessionari

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

Import en €/any
41.546,64 €
6.890,00 €
- €
- €
1.978,12 €
- €
- €
- €
- €
900,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
500,00 €
100,00 €
1.100,00 €
2.000,00 €
3.312,89 €
60.527,65 €
60,25%

Subtotal
41.546,64 €
6.890,00 €
2.444,52 €
4.784,52 €
1.978,12 €
100,00 €
6.638,67 €
22.767,54 €
- €
900,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
500,00 €
100,00 €
1.100,00 €
5.200,00 €
3.312,89 €
100.462,90 €
100,00%

1. Personal funcionament (subrogació)
Treballador/a

Antiguitat

Categoria

LARUA
ORFOR
SOSOJ
LOBAM
ALCUM
GAMUM
LORUS
GAMAC

15/08/2008
09/05/1999
05/04/2015
12/07/2015
16/08/2015
05/06/2011
05/04/2015
13/12/2015

Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant
Vigilant

Tipus de
contracte
Indefinit
Indefinit
temporal
Temporal
Temporal
Indefinit
Temporal
Temporal

Codi Contracte Hores setmanals Salari anual BRUT
209
200
501
501
501
209
501
501

2. Personal organització i coordinacióCost unitari brut + SS Núm. hores setmana
Titulat superior/mitjà
30,00 €/h
2,5 h
Administratiu
23,00 €/h
2,5 h

Núm. setmanes

3. Personal de neteja
Cap de colla neteja
Oficial 1a neteja
Oficial 2a neteja

Núm. setmanes

07/11/2016 Secretària
Signatura 4 de 5

Concepte de la despesa
Personal funcionament (subrogació)
Personal organització i coordinació (Cap/responsable/gestió)
Personal de neteja
Personal de manteniment
Material de funcionament
Material de neteja
Material de manteniment
Lloguers de terrenys (anual)
Consums energia elèctrica, gas, aigua
Primes assegurances (RC, vida treballadors/a, etc..)
Servei aliè de prevenció riscos laborals
Roba treball, equips de protecció, formació
Material fungible i comunicacions (oficina, desplaçaments, telefonia i altres)
Despeses financeres (serveis bancaris)
Amortitzacions immobilitzat (equips informàtics, etc...)
Despeses generals d'estructura d'empresa (Impostos IAE, tributs, lloguers i altres)
Benefici industrial
6 % sobre
55.214,76 €
Total despeses anuals en euros =
Total despeses anuals en % =

Cost unitari brut + SS Núm. hores setmana

17,17 €/h
15,44 €/h
14,40 €/h

1,0 h
1,0 h
1,0 h

52
52

52
52
52

6
8
6
7
6
11
7
6

4.792,32 €
4.625,88 €
2.200,80 €
4.259,76 €
2.795,52 €
4.792,32 €
3.860,40 €
3.793,92 €

Cost Seguretat
Social
1.605,48 €
1.549,68 €
737,28 €
1.427,04 €
936,60 €
1.605,48 €
1.293,12 €
1.271,04 €
Total =

Total cost
treballador/a
6.397,80 €
6.175,56 €
2.938,08 €
5.686,80 €
3.732,12 €
6.397,80 €
5.153,52 €
5.064,96 €
41.546,64 €

Import base
3.900,00 €
2.990,00 €

% IVA
0%
0%

Import de l'IVA
- €
- €
Total =

Import amb IVA
3.900,00 €
2.990,00 €
6.890,00 €

Import base
892,84 €
802,88 €
748,80 €

% IVA
0%
0%
0%

Import de l'IVA
- €
- €
- €
Total =

Import amb IVA
892,84 €
802,88 €
748,80 €
2.444,52 €

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

24/10/2016 Responsable de Contractació

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

08/11/2016 Interventora interina

Capítol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Titular del servei
públic
Import en €/any
- €
- €
2.444,52 €
4.784,52 €
100,00 €
6.638,67 €
22.767,54 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3.200,00 €
- €
39.935,25 €
39,75%
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5. Materials de funcionament
Subministrament de talonaris 15x7 cm,
amb matriu, de 100 fulls en papel offset
de 80 gr, perforat i doble numenat, tinta 1
color a una cara.
Subministrament de guix granulat de
fraguat controlat d'aplicació manual. Sac
Senyalitzacions d'ordenació de les
entrades i sortides dels aparcaments

Ana M. Berzal Mas

Signatura 5 de 5

7. Material de manteniment
Senyalització d'alumini reflectant
nivell-1
quadrada/rectangular/circular.
Suport d'alumini anoditzat color
cava, de 60 mm Ø i 3 mm de gruix,
de 3000 mm de llarg.
Subministrament tanca de fusta
tipus Tordera 1m altura.
Subministrament de tanca de
polipropilè amb additius UVA de
protecció contra l’envelliment , de
1.980 x 1.021 mm, de 8,8 kg de pes,
de qualsevol color (groc/blau9
Subministrament i transport d'àrid
reciclat provinent de residus de la
construcció amb marcatge CE
Subministrament clorur càlcic
Treballs de transport, tractor
escampador, cuba i dumper per a
l'aplicació del clorur càlcic

17,17 €/h
15,44 €/h
14,40 €/h

1,0 h
1,0 h
1,0 h

52
52
52

Import base
892,84 €
802,88 €
748,80 €

% IVA
0%
0%
0%

45,00 €/h

1,0 h

52

2.340,00 €

0%

Cost unitari brut + SS Núm. hores setmana

Núm. setmanes

-

Import amb IVA
892,84 €
802,88 €
748,80 €

€

2.340,00 €

Total =

4.784,52 €

Cost unitari

Quantitat

Import base

% IVA

Import de l'IVA

Import amb IVA

1,25 €/ut

700 ut

875,00 €

21%

183,75 €

1.058,75 €

1,77 €/ut

253 ut

447,81 €

21%

94,04 €

541,85 €

26,00 €/ut

12 ut

312,00 €

21%

65,52 €

377,52 €

Total =

1.978,12 €

Import base

% IVA

Import de l'IVA

Import amb IVA

5 ut

130,00 €

21%

27,30 €

157,30 €

27,00 €/ut

5 ut

135,00 €

21%

28,35 €

163,35 €

32,00 €/ml

5 ml

160,00 €

21%

33,60 €

193,60 €

80,00 €/ut

10 ut

800,00 €

21%

168,00 €

968,00 €

10,00 €/m3

100 m3

1.000,00 €

21%

210,00 €

1.210,00 €

0,70 €/kg

3.500 kg

2.450,00 €

21%

514,50 €

2.964,50 €

811,50 €/ut

1 ut

811,50 €

21%

170,42 €

981,92 €

Total =

6.638,67 €

Import de l'IVA
577,66 €
826,34 €
606,73 €
483,14 €
1.457,52 €
Total =

Import amb IVA
3.328,42 €
4.761,30 €
3.495,90 €
2.783,84 €
8.398,08 €
22.767,54 €

Cost unitari

Quantitat

26,00 €/ut

07/11/2016 Secretària

8. Lloguers de terrenys
C/ Roger de Llúria (Ref. Cadastre 7167001DG7176N0001HB)
C/ Roger de Llúria (Ref. Cadastre 7167010DG7176N0001QB)
C/ Roger de Llúria (Ref. Cadastre 7167011DG7176N0001PB)
Parcel·la 72, polígon 17, Pla de Sant Esteve (Ref. Cadastre 08284A017000720001AE)
Parcel·la 71, polígon 17, Pla de Sant Esteve (Ref. Cadastre 08284A017000710001AJ)
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Import de l'IVA
- €
- €
- €

Import base
2.750,76 €
3.934,96 €
2.889,17 €
2.300,69 €
6.940,56 €

% IVA
21%
21%
21%
21%
21%

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Signatura 2 de 5

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

4. Personal de manteniment
Cap de colla manteniment
Oficial 1a manteniment
Oficial 2a manteniment
Oficial 1a conductor maquinària
(treballs d'estesa, repàs i
compactació de terres)

24/10/2016 Responsable de Contractació
Ferran Tolrà Simon

Signatura 1 de 5

Núm. Expedient: 2016 / 2406
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Total places
aparcament
Mesos
disponibles
cada setmana
Gener
1.494
Febrer
1.494
Març
1.494
Abril
1.494
Maig
1.494
Juny
1.494
Juliol
1.494
Agost
1.494
Setembre
1.494
Octubre
1.494
Novembre
1.494
Desembre
1.494

Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Núm. de
setmanes/mes
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
4
52

Total places
Previsió del número
aparcament
% Ocupació
de places ocupades
disponibles estimada mensual
de pagament
cada mes
5.976
70%
4.183
5.976
65%
3.884
7.470
65%
4.856
5.976
90%
5.378
5.976
90%
5.378
7.470
80%
5.976
5.976
80%
4.781
7.470
80%
5.976
5.976
80%
4.781
5.976
85%
5.080
7.470
80%
5.976
5.976
80%
4.781
Total tiquets =
61.030

Preu públic = Total despeses anuals / Número places ocupades anuals100.462,90
=
€ / 61.030 =

Signatura 4 de 5
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Ferran Tolrà Simon

1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494

08/11/2016 Interventora interina

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

07/11/2016 Secretària

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

Total places
aparcament
disponibles cada setmana

Mesos

04/11/2016 Sotsinspector Policia

Signatura 3 de 5

INGRESSOS

Total places
Núm. de
aparcament
setmanes/mes disponibles cada
mes
4
5.976
4
5.976
5
7.470
4
5.976
4
5.976
5
7.470
4
5.976
5
7.470
4
5.976
4
5.976
5
7.470
4
5.976
52

% Ocupació
estimada
mensual
70%
65%
65%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
85%
80%
80%

1,65 €

(sense impostos)

Recaptació neta Recaptació total (a
(a raó d'
raó de
1,65 €/tiquet
2,00 €/tiquet
sense impostos) amb el 21% d'IVA)
4.183
6.901,95 €
8.366,00 €
3.884
6.408,60 €
7.768,00 €
4.856
8.012,40 €
9.712,00 €
5.378
8.873,70 €
10.756,00 €
5.378
8.873,70 €
10.756,00 €
5.976
9.860,40 €
11.952,00 €
4.781
7.888,65 €
9.562,00 €
5.976
9.860,40 €
11.952,00 €
4.781
7.888,65 €
9.562,00 €
5.080
8.382,00 €
10.160,00 €
5.976
9.860,40 €
11.952,00 €
4.781
7.888,65 €
9.562,00 €
Total ingressos =
100.699,50 €
122.060,00 €
Número de
tiquets expedits
cada mes

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
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07/11/2016 Regidora
Seguretat,VP,Mobilitat,Transport i
Festes

Núm. Expedient: 2016 / 2406

Territori i Sostenibilitat - Via Pública, Mobilitat

BALANÇ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC

Sílvia Català Mora

Signatura 3 de 5

ESTAT DE RESULTATS
Concepte
Ingressos
Despeses
Resultat (*) =

Signatura 5 de 5

Ana M. Berzal Mas
Marta Portella Nogué

Jordi Casas Salo

Conclusions: L’assoliment d’un balanç econòmic positiu, o com a mínim
d’un equilibri econòmic, constata la viabilitat econòmica del servei públic.

Signatura 4 de 5

Signatura 2 de 5

Ferran Tolrà Simon

04/11/2016 Sotsinspector Policia

08/11/2016 Interventora interina

(*): Beneficis quan: Resultat > 0
Pèrdues quan: Resultat < 0

07/11/2016 Secretària

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

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

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

97b52b3fbb07411399a9605020bc94bd001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
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