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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 
2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:

39 .- Urgència VII).- Modificació de zones d'estacionament regulat per a 
vehicles a l'aparcament de la platja i encàrrec de gestió a l'empresa municipal 
Prat Espais, SLU (exp. 18256/21).

A la Comissió Informativa d'Urbanisme, Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania 
s’ha donat compte del següent: 

“El Ple municipal, en data 2 de juny de 2010, va aprovar el sistema de gestió del servei 
públic local d'estacionament regulat de vehicles a les vies públiques, mitjançant la 
modalitat de gestió directa a través de la societat municipal Prat Espais SLU.

En aquell acord, apartat segon de la seva part dispositiva, es va aprovar el document de 
condicions reguladores de l’encomana a la societat municipal Prat Espais SLU per a la 
gestió directa de la zona d’estacionament regulat de vehicles.

Posteriorment, en data 15 de setembre de 2010, el Ple municipal va aprovar 
definitivament el Reglament regulador de les zones d’estacionament regulat de vehicles a 
la via pública i va ratificar la delegació expressa en favor de la Junta de Govern Local 
d’aquelles atribucions contingudes a la clàusula cinquena del document de condicions 
reguladores de l'encomana a la societat municipal Prat Espais SLU.

L’article 2 del Reglament regulador de les zones d’estacionament regulat de vehicles a la 
via pública del Prat de Llobregat disposa que es podran modificar i ampliar per acord de 
Junta de Govern Local, donant compte a la corresponent comissió informativa, les zones 
d’aplicació de l’estacionament regulat, el nombre de places en cadascuna i els horaris 
d’activitat, per raons d’interès públic, en funció de les necessitats de la població, la 
intensitat del trànsit, les zones de serveis existents i amb motiu de celebracions 
religioses, esportives, populars, firals, obres, neteja viària i altres activitats anàlogues.

El referit Reglament permet, doncs, la modificació de les zones d’aplicació de 
l’estacionament regulat, sense necessitat de la seva modificació expressa, sempre que 
concorrin raons d’interès públic que així ho justifiquin.

Segons consta a l’informe de la tècnica de Transports i Mobilitat, de data 28 de maig de 

2021, aquest estiu i per tal de donar compliment per part de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat del que determina la sentència del TSJC referent als usos de la zona de domini 

públic marítim-terrestre i amb la voluntat d’assegurar un accés a la platja a amb 

transport privat i sense ocupar la zona citada amb aparcaments. En el pla d’usos que 

s’està elaborant des del Departament de Medi Ambient es determina una reestructuració 

dels espais on es podrà estacionar i una modificació de l’horari de funcionament 

d’aquestes zones regulades des de les 9.00 a les 21.00 h.
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D’aquesta manera s’estableixen unes zones d’aparcament exclusiu per residents amb 
etiqueta i unes zones verdes d’aparcament rotació regulat d’ús preferent pels residents 
del Prat.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local s’acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar l’estacionament regulat de vehicles a la platja del Prat, on es distingiran 
dues zones diferenciades d’aparcament: unes zones per a vehicles amb distintiu de 
residents al Prat de Llobregat i unes zones verdes, on podrà estacionar qualsevol vehicle, 
però d’ús preferent per a residents amb distintiu.

El funcionament de l’estacionament regulat a la platja serà en la franja horària de 9:00 a 
21:00, tots els dies (inclosos festius). 

La temporada serà de l’1 de juny al 30 de setembre de 2021, i s’aplicarà la taxa de la 
zona B de l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 23.

Segon.- Encomanar la gestió de l’estacionament regulat de vehicles de la platja del Prat, 
a l’empresa municipal Prat Espais, SLU, amb NIF B63842439. L’encàrrec inclou la 
instal·lació i gestió de tots els elements materials i humans necessaris.

Tercer.- Donar publicitat d’aquesta ampliació d’estacionament regulat en superfície al 
web municipal i als mitjans de comunicació d’àmbit local.

Quart.- Traslladar aquest acord a l’empresa municipal Prat Espais, SLU.

Cinquè.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme per a l’execució d’aquest 
acord. ”

El Prat de Llobregat

F_CONVFIRMA_SEC


		2021-06-01T10:13:00+0200
	AUPAC
	MARIA CACHARRO LOPEZ - DNI 34977069A (TCAT)
	Firma digital de documento AUPAC




