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Identificació de l’expedient: 1274/2022 3153  
Assumpte: Canvi de gestió del servei d'aparcament municipal ubicat a la riera Gavarra, 4-
14

MEMÒRIA acreditativa de la conveniència i oportunitat per a la prestació de forma 
directa del servei públic d’aparcament municipal per aquest Ajuntament.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT MUNICIPAL

Atès que en data 28 d’abril de 2005 l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar amb la 
mercantil Invermercury, SL un contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra. 

Atès que mitjançant Auto del Jutjat mercantil núm. 6 de Barcelona de data 16 d’abril de 
2018, es va declarar la societat Invermercury, SL, proveïda del CIF núm. B63493183, 
en concurs de creditors voluntari i, al mateix temps, es va acordar la seva conclusió i 
l’arxiu de les actuacions per insuficiència de massa activa. 

Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 946/2018, de 4 de juliol de 2018, es va 
resoldre confiscar provisionalment i amb caràcter d’urgència els elements i les 
instal·lacions de l’empresa afectats al servei d’aparcament públic de vehicles a la riera 
Gavarra, 4-14 de Canet de Mar, per assegurar-ne la prestació en condicions de 
seguretat per a les persones i els béns, Decret que va ser ratificat pel Ple de la 
corporació en sessió de data 26 de juliol de 2018. Atès que des d’aquesta data 
l’aparcament públic ubicat a la riera Gavarra, 4-14 ha passat a ser gestionat 
directament per l’Ajuntament de Canet de Mar i després d’aquesta intervenció és 
voluntat de l’equip de govern procedir al canvi en la modalitat de gestió d’aquest servei 
públic, passant de la gestió indirecta a la gestió directa pel propi ajuntament.

Les circumstàncies justifiquen l’oportunitat i conveniència per a aquest Municipi que la 
gestió del servei públic d’aparcament municipal sigui duta de forma directa per aquest 
Ajuntament, per la qual cosa es requereix que es modifiqui el reglament regulador de la 
gestió de l’aparcament públic municipal.

L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -
LRBRL-, preveu com a competència pròpia dels municipis, entre altres, les de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat.

Així doncs, no hi ha dubte que la prestació del servei públic d’aparcament públic 
municipal es troba dins de l’àmbit de les competències pròpies del municipi, per a la 
qual cosa, l’Ajuntament haurà d’escollir una forma de gestió del servei dins de les 
formes definides a l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local -LRBRL-.

En tot cas, l’actuació pretesa implica un canvi de forma en la gestió del servei públic, 
que suposarà el canvi de gestió indirecta a directa, la qual cosa comporta la preceptiva 
tramitació de l’expedient administratiu que ve regulat a l’article 97 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions 
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Legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL-. En relació amb la previsió 
esmentada, l’article 128.2 de la Constitució Espanyola reconeix la iniciativa pública (de 
l’Estat, Comunitats Autònomes o Ens Locals) en l’activitat econòmica, i la legislació 
local, mitjançant l’article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local -LRBRL-, concretava aquest principi per a les Entitats Locals, preveient 
que les entitats locals, mitjançant expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat 
de la mesura, podran exercir la iniciativa pública per a l’exercici d’activitats 
econòmiques conforme a l’article 128.2 de la Constitució. 

Per la modificació del Reglament del servei per tal d’adaptar-lo a la nova forma de 
gestió, s’haurà de seguir la tramitació que estableixen els articles 159, 160 i 
concordants del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny.

Problemes que es 
pretenen solucionar   amb 
la iniciativa

Mitjançant aquest reglament es pretén adequar les 
condicions d’ús i funcionament de l’aparcament al nou 
tipus de gestió

Possibles solucions 
alternatives regulatòries i 
no regulatòries

Per al bon funcionament de l’equipament cal adequar 
el reglament a la nova forma de gestió. D’acord amb el 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, és necessari 
disposar de reglament del servei que estableixi el 
règim jurídic de la prestació. No es contempla una 
alternativa no reguladora.

Necessitat i oportunitat 
de la seva aprovació

Per al bon funcionament de l’equipament cal adequar 
el reglament a la nova forma de gestió. D’acord amb el 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, és necessari 
disposar de reglament del servei que estableixi el 
règim jurídic de la prestació. 

Objectius de la norma
Els principals objectius del reglament són:

Definir les modalitats d’ús de l’equipament
Definir les tipologies del servei
Definir l’organització i el funcionament del servei
Definir la relació amb els usuaris
Establir els òrgans de participació i gestió.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació ac2409654df847298260dd3d4cc1f5ef001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

S
ilv

ia
 A

m
at

lle
r 

M
ic

o
la

24
/0

8/
20

22
E

n
g

in
ye

ra

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

		2022-08-25T11:19:28+0200
	Serveis Administració Electrònica




