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En Daniel Llobera Adán, en qualitat de gerent de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, 

SAM i en relació a l'expedient de compra 18009 per la contractació del subministrament, 

instal·lació de 31 parquímetres amb software de centralització i hospedatge de dades per la 

societat, emet la següent 

MEMORIA JUSTIFICTIVA 

ANTECEDENTS 

En data 13 de man; de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar: 

"PRIMER. ENCARREGAR a !'empresa SERVEIS D'APARCAMENTS MUNICIPALS DE VILANOVA 1 LA 
GELTRÚ, S.A.M., amb CIF: A-62781208, la implantació de les següents zones d'aparcament 
regulat en superfície: 

- Una zona amb regulació de l'estacionament en superficie amb zona blava a la zona 

del Barri de Mar delimitada per la Rambla de lluís Companys, les vies del tren, la 
Rambla de la Pau / carrer del Gas i el Passeig del Carme / Passeig Marítim; i els carrers 
d'Eugeni d'Ors, deis Tres Llampecs i la Pujada del Far de Sant Cristofol. 
- Una zona amb regulació de l'estacionament en superficie amb zona verda exclusiva 
pels residents a la zona del barri de Mar delimitada pel carrer de I' Áncora, el Passeig 
Marítim i el carrer del Gas. 

Així com, la seva gestió, administració i explotació durant un període de 10 anys que permeti a 
la societat municipal l'amortització de la inversió." 
Per donar compliment a aquest encarrec de gestió, la Societat es veu amb la necessitat 
d'adquirir, entre altres serveis i subministraments, 31 parquímetres amb el necessari servei de 
hosting de dades, sense els quals, no és possible la prestació del servei. 

1. JUSTIFICACIÓ ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT: 

Segons l'establert a l'art. 131.2 de la LCSP cal utilitzar ordinariament el procediment obert. 

Aiximateix, en els articles 21 i 22 de la LCSP s'estableix que el llindar deis contractes de 

subministrament i serveis pera la contractació harmonitzada és de 221.000€ 

Ates que, com es veura, el preu Base de Licitació és de 256.860€, cal utilitzar el 

procdeiment obert harmionitzat. 

2. CLASSIFICACIÓ DELS LICITADORS 

No s'exigeix classificació als licitadors. 

3. CITERIS DE SOLVENCIA TECNICA 1 PROFESSIONAL 

S'apreciara amb els mitja següent: 

Haver realitzat, en el curs deis tres darrers anys, el subministrament de parquímetres 

d'igual o similar naturalesa deis que constitueixen l'objecte del present contracte amb un 

import que coma mínim ha de ser de 100.000.- Euros. Caldra indicar la data i el destinatari 
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públic o privat deis subministres. Quan sigui requerit pels serveis de l'Organ de 

Contractació, els subministres s'acreditaran mitjan,ant certificats expedís o visats per 

l'organ competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjan,ant un certificat expedit per aquest, o a falta 

d'aquest certificat, mitjan,ant una declaració de l'empresari acompanyat deis documents 

que tingui en possessió i que acreditin la realització de la prestació. Si s'escau, aquests 

certificats seran comunicats directament a l'organ de contractació per l'autoritat 

competent. (art. 89.1.a) LCSP). 

4. CRITERIS DE SOLVENCIA ECO NO MICA 1 FINANCERA 

Requerira que s'acrediti un volum anual de negocis del licitador que, referit a l'any de 

major volum deis tres darrers conclosos, haura de ser almenys igual a 350.000.· € (art. 87.3 

LCSP). 

El volum anual de negocis del licitador s'acreditara mitjan,ant els seus comptes anuals 

aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest registre i, 

en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués estat inscrit. Els 

empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjan,ant els seus llibres 

d'inventaris i comptes anua Is legalitzats pel Registre Mercantil. 

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El desglossament del valor del contracte és el que es relaciona a continuació: 

Concepte Preu unitari 

1) Parquímetres i 

recanvis Parquímetres 7.000,00 

displays 400,00 

EMV 1.300,00 

teclats numerics 280,00 

Encoratges / pedestals (a més deis 

inclosos en el parquímetre) 400,00 

Antitrombó 
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72,00 

5 650,00 

impressores+cúter 130,00 

5 1.400,00 

plaques de modem 280,00 

31 4.650,00 

cofres de recaptació (recanvis) 150,00 

2) hosting hosting pels 48 mesas del servei 465,00 48,00 22.320,00 

Preu Base de licitació 256.860,00 

Modificacions 20% 51.372,00 

iva iva 64.728,72 

total contracte total contracte 372.960,72 

6. NO DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS 

L'objecte del contracte no es divideix en lots atenent a la dificultat en la coordinació de 
l'execució de les diferents prestacions que conformen l'objecte del contracte. 

En aquest sentit, no és possible desvincular la adquisició deis parquímetres del servei de 
hósting on s'han d'allotjar i consultar les dades necessaries de gestió, incidencies o alarmes, 
ates que els software del hósting i el firmware del parquímetre han de estar desenvolupats 
conjuntament. Per desvincular si servei de hósting de l'adquisició deis parquímetres, la 
societat adjudicadora hauria de desenvolupar una plataforma propia on s'haguessin de 
comunicar tots els equips, el que suposaria un encariment del projecte que el faria 
inassumible. 
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7. TRAMITACIÓ URGENT DE L'EXPEDIENT 

Ates l'encarrec de gestió efectuat per la Junta de Govern Local de13 de mar<; de 2018, 

juntament amb altres actuacions "( ... ) tenen com a objectiu millorar la gestió de 

l'estacionament amb la finalitat de disminuir la congestió originada pe! tránsit de 

vehicles que circulen per la fa<;:ana marítima per accedir a les platges, reduint la 

contaminació de la zona, millorant-ne la imatge i contribuint a la millora de la qualitat 

de vida deis ve"lns i de la qualitat de destinació turística. Aquesta congestió s'hagués 

vist agreujada al proper estiu de 2018 per les obres de naturalització de la platja del 

Far que el Ministeri de Fornen! está duent a terme i que suposaran l'eliminació d'unes 

400 places d'aparcament gratu"ft que hi havia en aquesta platja, augmentant la pressió 

per l'aparcament en altres zones de la fa<;:ana marítima." 

És fa palesa la necessitat de prendre mesures encaminades a regular la mobilitat deis vehicles 

que acudeixin a les platges de Vilanova i la Geltrú durant l'estiu. Si habitualment ja es traben 

saturades de vehicles especialment els caps de setmana de juliol i agost, el fet que s'eliminin 

400 places d'aparcament gratu"it a la Platja del Far, pot suposar una situació de mobilitat 

caotica si no es prenen mesures al respecte. 

En aquest sentit la licitació pel subministrament de parquímetres pretén donar compliment a 

l'encarrec de gestió perla implentació d'una zona blava a la fac;:ana marítima durant els mesas 

d'estiu, es compleixen els requisits establerts a l'article 119.1 de la LCSP per la tramitacio 

urgent de l'expedient per respondre a la necessitat inajornable de donar servei durant la 

temporada d'estiu, on la mobilitat al barri es veu afectada per !'afluencia massiva de ciutadans. 

En aquest sentit, seguint el mateix procediment especifica\ al primer punt de la present 

memoria, es podran reduir els terminis establerts al mateix article 119 i 156.2 b) 

Quan el termini de presentació de proposicions sigui impracticable per tractar-se d'una 

situació d'urgencia, en els termes descrits a l'art. 119, l'organ de contractació podra fixar un 

altre termini que no sera inferior a 15 dies. 

Per tant, s'estableix que el termini de presenta ció de proposicions de 15 di es. 

S'emet !'anterior memoria a Vil nova i la Geltrú, a 12 d'abril de 2018. 

Gerent 
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