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De conformitat amb la previsió de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s’emet la següent
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Sílvia Català Mora

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.
És per això que en data 9 de febrer de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera
va aprovar l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del servei públic municipal de
control dels aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanal –
comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Així mateix, en la
mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment de licitació del contracte.
En data 18 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de concessió de la
gestió del servei públic municipal de control dels aparcaments en diversos espais de la vila durant
els diumenges de mercat setmanal a l’empresa GIROPARK SAU (NIF A17213539), atès que va
presentar la proposició econòmicament més avantatjosa i va quedar en la primera posició, amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, així
com a la proposició i condicions de la seva oferta, i que són les següents:
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1.- Naturalesa, extensió de les necessitats que es pretenen cobrir (o satisfer) mitjançant el
contracte
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Import cànon net anual adjudicat
(sense impostos):
Import cànon net del contracte adjudicat referit als 2 anys
(sense impostos):
Import cànon total del contracte adjudicat referit als 2 anys
(amb el 21 % d’IVA inclòs):
Millores en el sistema de cobrament quantificades en:

39.935,25 euros
79.870,50 euros
96.643,31 euros
2.178,00 euros (21 % IVA inclòs)
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Termini de durada del contracte:
Pròrroga del contracte:

Sí, 2 anys més, d’any en any

Garantia definitiva (5% de 79.870,50 euros):
Import despeses publicitat:

3.993,53 euros
322,16 euros

I posteriorment, en data el 4 de maig de 2017, el 1r. Tinent d’Alcalde per delegació en virtut del
Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016, i el gerent de la societat limitada
unipersonal denominada GIROPARK SAU van formalitzar el contracte en document administratiu.
Consegüentment, el proper 4 de maig de 2019 venç el contracte vigent.
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
continuar prestant el servei mitjançant la gestió indirecta, prèvia licitació pública, a favor de
qualsevol operador econòmic que estigui interessat.
La regidoria delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Tordera ha apreciat la necessitat de millorar
la prestació del servei a fi d’adaptar-lo a les necessitats actuals i proposa la modificació del redactat
de clàusules i prescripcions tècniques del contracte.
La inclusió de noves prestacions, és a dir, la modificació del redactat de clàusules i/o prescripcions
del contracte sobre les condicions inicials per adaptar el servei a les necessitats actuals impedeix
acordar la pròrroga del contracte vigent.
És per aquest motiu que la regidoria delegada de Via Pública de l’Ajuntament de Tordera posa de
manifest la necessitat de celebrar un nou contracte de concessió de la gestió del servei públic
municipal de control dels aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat
setmanal, atès que el proper 4 de maig de 2019 venç el contracte vigent i no es possible prorrogar
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el contracte amb la inclusió de noves prestacions i atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans
personals propis adequats i suficients per prestar el servei directament.
Pel que fa a les competències de la corporació municipal, 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.
Per un costat, 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.
Per un altre costat, 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.
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2.- Idoneïtat de l’objecte del contracte
L’objecte de la contractació és ordenar i racionalitzar els espais destinats a aparcaments per tal que
els conductors puguin estacionar els seus vehicles en aquelles 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.
A partir dels espais que l’Ajuntament posarà a disposició del concessionari destinats a
l’estacionament de vehicles a motor de les següents característiques:


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.

Document signat electrònicament

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

4d7fc201ba2642789a711c840dd33492001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Altres -

Metadades

3/8

Núm. Expedient: 2019 / 205

Règim interior - Contractació



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.

Sílvia Català Mora
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El concessionari haurà de prestar la gestió integral del servei públic que comprendrà, entre d’altres,
les següents tasques:





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.

Es disposarà un total de 57.740 m2 de superfície de sòl condicionat per a l’aparcament de vehicles
tipus turismes.
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.
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.)

Es disposarà un total de 6.500 m2 de superfície de sòl condicionat per a l’aparcament de vehicles
tipus autobusos o autocars.
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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
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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.
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

25/01/2019 Regidora de Via Pública

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

Per tot l’exposat anteriorment i atès que es tracta d’un servei públic que es de competència
municipal, es considera justificada la idoneïtat de l’objecte del contracte que es proposa iniciar.
3.- Divisió del contracte en lots
No és dividirà el contracte en lots, atès que

Sílvia Català Mora
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l’objecte de la contractació constitueix una unitat operativa o funcional i no procedeix una
execució separada, i
la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic/qualitatiu i implicaria la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions realitzades per una pluralitat
de contractistes diferents i l’Ajuntament no disposa de personal suficient per dur a termes
aquesta tasca.

24/01/2019 Cap de Via Pública

Per la qual cosa no és convenient dividir en lots el contracte si es vol garantir i satisfer les necessitats
que motiven el contracte i assolir amb eficàcia les finalitats que es persegueix amb la contractació.
4.- Durada del contracte
Pel que fa a la durada del contracte es preveu una durada màxima de la concessió de 2 anys,
conforme els requisits i determinacions contingudes en l’article 29 de la LCSP. Es podrà preveure 1
o 2 pròrrogues anuals, sense que la durada màxima total del contracte sigui superior als 4 anys.
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No obstant, el concessionari haurà de continuar prestant el servei després de finalitzar el termini
ordinari de la concessió, de donar-se els requisits previstos en l’article 29.4 de la LCSP, en tot cas
per un període màxim de 9 mesos.

Document signat electrònicament

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

4d7fc201ba2642789a711c840dd33492001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Altres -

Metadades

5/8

Núm. Expedient: 2019 / 205

Règim interior - Contractació

L’establiment del termini de la concessió s’entén, en qualsevol cas, sens perjudici de la facultat
municipal d’acordar el rescat o declarar la seva extinció per causa imputable al concessionari, de
conformitat amb allò previst en el present plec i en la legislació general d’aplicació a la concessió.
5.- Modificacions del contracte

Sílvia Català Mora
24/01/2019 Cap de Via Pública
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No es preveu la modificació del contracte.
6.- Dades econòmiques
Determinació del preu: El preu del contracte de concessió es determina per preus unitaris de
components de la prestació que abonaran els usuaris, d’acord amb les tarifes o taxes aprovades per
l’Ajuntament.
Tarifes o taxes: Les tarifes o taxes del servei seran aprovades anualment per l’Ajuntament en el marc
de les ordenances fiscals municipals i tindran una vigència coincident amb l’any natural. Els serveis
obligatoris subjectes a tarifes objecte de la present licitació seran el que es relacionen a l’Ordenança
fiscal núm. 42 reguladora del preu públic per utilització privativa i vigilància especial d'aparcaments
(BOPB de 27/12/2016), i que a data d’avui són:


Turismes: el 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.
Autobusos o autocars: el preu públic de 0 euros, sense impostos. (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, inicialment, estaran exempts de pagament del preu públic).



El Ple de la Corporació podrà modificar els preus públics per raons justificades i d’acord amb la
normativa vigent.
Cànon: El contractista haurà de satisfer el cànon que resulti de l’adjudicació del contracte, el qual
percebrà l’Ajuntament.
El concessionari haurà d’efectuar el pagament d’un cànon a l’Ajuntament (titular del servei) pels
conceptes reservats a l’administració (lloguers dels terreny, neteja, manteniment i gestió
administrativa) que es detallen a la Taula 3.
Capítol

Jordi Casas Salo
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1.

Concepte de la despesa
Personal funcionament (subrogació)
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-
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17.

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 en euros=
Total despeses en %=

-

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 €

3.200,00 €

5.200,00 €

39.935,25 €
39,75 %

3.312,89 €
100.462,90 €
100,00 %

2.000,00 €
3.312,89 €
60.527,65 €
40,25 %

Taula 3. Distribució de capítols a executar pel concessionari i pel titular del servei públic, anual.
(Font: Elaboració pròpia.)

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, que podrà ser millorat a l’alça.
7.- Valor estimat del contracte
Sobre la base de l’anterior contracte, el valor estimat del contracte, a efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat, s’ha calculat sobre la base del previsible volum de negoci
estimat de la futura empresa durant el termini total de la concessió, incloses les pròrrogues i
possibles modificacions, s’hagin previst amb independència de qui ho aboni, sense incloure l’IVA. El
fet que el valor estimat el determini el poder adjudicador no implica que sigui aquest qui hagi de
abonar a tot cas.
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Tenint en compte la durada inicial del contracte de dos (2) anys i les possibles pròrrogues de dos (2)
anys més, sobre la base del previsible volum de negoci, el valor estimat del contracte és sense l’IVA
és el següent

25/01/2019 Regidora de Via Pública

Previsible volum de negoci
Any 1 (contracte inicial)
Any 2 (contracte inicial)
Any 3 (pròrroga 1)
Any 4 (pròrroga 2)
Valor estimat =

Ingressos (sense impostos)
100.699,50 €
100.699,50 €
100.699,50 €
100.699,50 €
402.798,00 €

Per a la determinació del valor estimat del contracte s’ha previst el que disposa l’article 3 del Decret
llei 3/2016, de 31 de maig.
8.- Tramitació
La tramitació de l’expedient s’efectuarà de forma ordinària.

Sílvia Català Mora
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Conclusions:
D’acord amb els punts exposats anteriorment, es considera que la present memòria dóna
compliment als requisits previstos en l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i per tant, queda justificada la necessitat i idoneïtat del contracte que es proposa
iniciar, consistent en la concessió de la gestió del servei públic municipal de control dels
aparcaments en diversos espais de la vila durant els diumenges de mercat setmanal.
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Tordera, a data de signatura electrònica
El Cap de Via Pública, Jordi Casas Saló, amb el vist i plau de la regidora delegada de Via Pública, Sílvia
Català Mora
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