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AL PLE DE L’AJUNTAMENT

L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local disposa que els
municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, poden promoure
activitats i prestar els serveis públic que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat veïnal, en els termes prevists en aquest article. És en l’apartat 2.g) del mateix article on es
fixa com a competència pròpia dels municipis el trànsit, l’estacionament de vehicles i mobilitat, dins
els limits fixats per la norma estatal i autonòmica.

Amb motiu de la finalització del contracte, (actualment es troba prorrogat fins el dia 18 de juny de
2019) es va considerar necessari analitzar si seria convenient, sostenible i oportú fer un canvi en la
forma de gestió del servei passant de la gestió indirecta del servei a la gestió directa. A tal efecte,
mitjançant Decret número 201704441, de data 6 de març de 2017, es van nomenar els membres de la
Comissió que han d’elaborar la memòria per estudiar el canvi en la forma de gestió del servei
d’estacionament regulat en superfície, O.R.A, prevista a l’article 174 de la Llei 20/2006 , de 15
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en representació dels departaments
municipals següents: Mobilitat; Serveis Jurídics, Intervenció, Departament Econòmic » Financer,
Tresoreria, Tributari i l’SMAP (Annex I).
La Comissió d’Estudi s’ha reunit en les següents dates; 6 d’abril de 2017, 6 de novembre de 2017, 13
de novembre de 2017, 17 d’abril de 2017 i el dia 25 de juliol de 2018 on es varen donar per finalitzats
els treballs d’elaboració de la Memòria justificativa per a la determinació de la forma més sostenible i
eficient de gestió del servei d’estacionament regulat en superfície, O.R.A a la ciutat de Palma. Aquesta
va ser aprovada per unanimitat de la comissió, la qual incorpora aspectes socials, financers, tècnics i
jurídics (Annex II).
Vist l’informe preceptiu emès per l’interventor general i el cap de l’Oficina de Control de la Despesa
(Annex III) en data 6 de setembre relatiu a la sostenibilitat financera de la prestació del servei per
gestió directa mitjançant la Societat Municipal d’Aparcament i Projectes, SA (SMAP) d’acord a
l’article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local d’acord amb l’article
4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera on es
conclou que la municipalització del servei regulat d’estacionament en superficie (ORA) compleix el
requisit de sostenibilitat financera.
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L’Ajuntament de Palma actualment, en l’àmbit de les seves competències, du a terme, mitjançant la
gestió indirecta, el servei de control i manteniment de l’aparcament regulat en la via pública (O.R.A),
mitjançant contracte subscrit amb l’UTE DORNIER SA, API MOVILIDAD SA, ROIG OBRES I
SERVEIS I MEDI AMBIENT, SA.

Atenent els antecedents referits anterionnent i en tant que correspon al Ple municipal, d’acord amb el
que preveu l’article 174.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, i 86 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 95, 96 i 97 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refús de les disposicions legals vigent en
matèria de règim local; el Decret de Batlia núm. 201713051, de data 5 de juliol de 2017,
d’Organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma, els que subscríuen proposen al
Regidor de Mobilitat que, en ús de la facultat que li confereix la legislació vigent elevi al Ple de
l’Ajuntament de Palma, previ dictamen de la comissió el següent:

ACORD
l. Aprovar inicialment la Memòria comprensiva dels aspectes socials, financers, tècnics, jurídics

laborals aprovada per unanimitat pels membres de la comissió d’estudi del canvi en la forma
de gestió del servei d’estacionament regulat en superfície (O.R.A) a la ciutat de Palma, per
gestió directa mitjançant la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes, SA.
i

2.

Obrir un periode d’informació pública mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, de la Memòria elaborada per
la Comissió d’Estudi pel canvi en la forma de gestió del servei d’estacionament regulat en
superfície (O.R.A) a l’efecte de que pugui ser examinada i, s’escau, formular els
suggeriments, les reclamacions i les al'legacions que es considerin pertinents. La dita
exposició pública es realitzarà per un període de trenta (30) dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 12 de setembre de 2018

