
 
 
 
 

 
 

REGIDORIA DE MOBILITAT I SERVEIS URBANS 
NEGOCIAT DE MOBILITAT 
Exp.  VI-253/2022 

 
ANUNCI 

 
Anunci de l’aprovació i informació pública de la memòria justificativa i el projecte d’establiment i 
de l’aprovació inicial del canvi de model de gestió indirecta a gestió directa a través de l’EMU dels 
serveis d’aparcament regulat en via pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit 
municipal de vehicles de Lleida  

 
Es fa públic per a general coneixement que l’Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 
de juliol de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 
“12.- Aprovació de la memòria justificativa i el projecte d’establiment del canvi de model 
de gestió indirecta a gestió directa a través de l’EMU dels serveis d’aparcament regulat 
en via pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de 
Lleida.  
 
“[…] 
 
1r. Aprovar la memòria justificativa i el projecte d’establiment del canvi de model de gestió 
indirecta a gestió directa a través de l’EMU dels serveis d’aparcament regulat en via pública, 
d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida, elaborada a 
l’efecte i amb base de la qual queda acreditat el canvi de model de gestió dels serveis 
d’aparcament regulat en via pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal 
de vehicles de Lleida que venia prestant-se per gestió indirecta mitjançant concessió 
administrativa i passarà a prestar-se per gestió directa mitjançant un encàrrec de gestió a 
l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL. 
 
2n. Aprovar inicialment el canvi de model de gestió dels serveis d’aparcament regulat en via 
pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida que 
venia prestant-se per gestió indirecta mitjançant concessió administrativa i passarà a prestar-se 
per gestió directa mitjançant la societat municipal Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, 
SL. 
 
3r. Sotmetre l’aprovació inicial d’aquest canvi de model de gestió dels serveis d’aparcament 
regulat en via pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de 
Lleida, a un tràmit d’informació pública i audiència de les persones interessades per un termini 
de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament, transcorregut el 
qual sense que s’hagi presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. També es donarà difusió, en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació en la seu electrònica municipal i el Portal 
de Transparència. 
 
4r. Aprovat definitivament aquest canvi de model de gestió dels serveis d’aparcament regulat en 
via pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida, es 
publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament. 
 
5è. Delegar a la Junta de Govern Local, cas que quedi aprovat definitivament el canvi de model 
de gestió dels serveis d’aparcament regulat en via pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles 
i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida, per a que, un cop modificats i inscrita la modificació 
dels Estatuts de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, SL i previ informe de la Comissió Informativa 
d’Economia, aprovi el document d’Encàrrec de gestió dels serveis d’aparcament regulat en via 
pública, d’arrossegament i trasllat de vehicles i de dipòsit municipal de vehicles de Lleida, on es 
determinarà la data d’efectes del canvi de model de gestió, la liquidació del contracte de 
concessió administrativa amb l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA, la relació de béns a 
revertir, el personal a subrogar i la resta d’elements que corresponguin. 
 



 
 
 
 

 
6è. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i efectes. 
 
7è. Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de transparència, mitjançant 
la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, en compliment i amb 
l’abast del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern de Catalunya”. 
 
L’esmentat expedient s’exposa al públic al Departament de Mobilitat, situat a la 4a planta de 
l’edifici Pal·las, Plaça Paeria, núm. 11, s’ha de sol·licitar cita prèvia al telèfon 973700326, de 
dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores durant el termini de trenta dies hàbils, i de forma 
virtual a l’adreça electrònica Mobilitat Lleida - La Paeria - Ajuntament de Lleida — Movilidad i 
http://www.paeria.es/TaulerAnuncis/cat/, als efectes de que qualsevol persona pugui examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que consideri adient en el Registre 
General de l’Ajuntament de Lleida o a través de qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques. 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica. 
L’alcalde, Miquel Pueyo Paris 
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