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Notificació
de
Resolució/Acord.
Expedient
12682/2018. Autorització per a la implantació
d'un sistema regulat de vehicles en superfície al
passeig de la Platja i encomanar la gestió a Prat
Espais SLU, any 2018, (exp. 12682/18).

La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28 de maig de
2018, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
13.- Autorització per a la implantació d'un sistema regulat de vehicles en
superfície al passeig de la Platja i encomanar la gestió a Prat Espais SLU, any
2018, (exp. 12682/18).
Davant el gran increment de visitants que la platja del Prat de Llobregat ha registrat els
darrers estius, des de l’any 2014, s’ha establert al passeig de la Platja, un sistema
d’estacionament regulat de vehicles en superfície, que eviti la problemàtica
d’accessibilitat i estacionament dels automòbils, i especialment els caps de setmana.
Amb aquesta regulació es pretén evitar situacions conflictives en hores puntes i
desincentivar l’ús del vehicle particular, a una zona a la qual es pot accedir amb transport
públic de temporada o mitjançant els accessos segregats per a vianants i per a bicicletes,
cosa que per altra banda, afavoreix la sostenibilitat mediambiental de l’espai natural.
La instal·lació d’aquest sistema d’aparcament està subjecta a la Resolució d’aprovació de
la distribució dels serveis de temporada a les platges i al mar territorial per al període
2017-2021, ambdós inclosos, aprovada per la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya amb data 15 de maig de 2017, així com a la
Resolució d’autorització de l’ocupació per a l’any 2018, corresponent la distribució
aprovada dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas,
en zona de servitud de protecció, de data 12 d’abril de 2018.
La gestió de l’activitat ha estat encomanada cada any a l’empresa municipal Prat Espais,
SLU (NIF B63842439).
D’acord amb la informació que consta a l’expedient, s’estima que hi ha un total de 1.615
places d’aparcament, repartides entre el passeig de la Platja i les parcel·les d’AENA (790 i
825 places respectivament).
Pel que fa a la instal·lació del sistema d’aparcament regulat en les places que tenen
cabuda en les tres parcel·les propietat d’AENA, S.A. (NIF A86212420), restaran a
disposició de Prat Espais SLU, a través d’un contracte d’arrendament.
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Prat Espais SLU ha lliurat informe amb data 26 d’abril de 2018 relatiu a l’activitat de
l’estacionament regulat l’any 2017 i de proposta d’encàrrec de gestió per a l’exercici de
2018.
El període i horari de funcionament del sistema és des de l’1 de juny fins al 30 de
setembre (ambdós inclosos), de dilluns a divendres, de 10 a 20 hores.
El cost per estacionar està previst a l’art. 4.2. de l’ordenança fiscal núm. 23 que regula la
taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals, en la zona B (platja). Es preveu la compensació a Prat Espais, SLU per
referència a l’import aprovat per l’esmentada ordenança fiscal, d’acord amb l’art. 32.2.a.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
L’article 2 del “Reglament regulador de les zones d'estacionament regulat de vehicles a la
via pública del Prat de Llobregat”, aprovat pel Ple municipal de data 6 de maig de 2015,
preveu la possibilitat de modificar i ampliar les zones d’aplicació, el nombre de places en
cadascuna i els horaris d’activitat, prenent acord de la Junta de Govern Local i donant
compte a la corresponent Comissió Informativa, per raons d’interès públic.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar la implantació d’un sistema d'estacionament regulat de vehicles en
superfície al passeig de la Platja, en les zones delimitades al plànol que consta a
l’expedient i que comprèn les dues zones autoritzades per la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme (AC-1 i AC-2), i les tres parcel·les propietat d’AENA,
SA, objecte d’arrendament.
Les dates de funcionament de l'estacionament regulat al passeig de la Platja seran de
l'01/06/2018 al 30/09/2018 (ambdós inclosos), en la franja horària de 10 a 20 h, de
dilluns a diumenge.
Segon.- Encarregar la gestió de l’estacionament regulat de vehicles al passeig de la Platja
a l’empresa municipal Prat Espais SLU (NIF B63842439), en els termes i límits del que
disposa l’art. 32 de la LCSP.
D’acord amb el document que consta a l’expedient, l’encàrrec inclou la instal·lació i gestió
de tots els elements materials i humans necessaris per al correcte funcionament, així
com l’arrendament de les parcel·les a AENA, SA.
Tercer.- Donar publicitat d'aquesta implantació d'estacionament regulat, al web municipal
i als mitjans de comunicació d'àmbit local, així com al perfil del contractant, d’acord amb
l’art. 32.6.b de la LCSP.
Quart.- Traslladar aquest acord a l'empresa municipal Prat Espais SLU, al departament
de Promoció de la Ciutat, Mobilitat i Transports, a la Policia Local i al departament de
Premsa i Comunicació.
Cinquè.- Facultar la tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient per a
l'execució d'aquest acord.
Sisè.- Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa d’Urbanisme, Manteniment
i Seguretat Ciutadana.

| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

2/3

--------------------------------------------------------------------------------------------------La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que corresponguin.

El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
Signat electrònicament
per:
El secretari
Daniel Tambo Calvo
29/05/2018 11:46
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