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2015

L’exercici 2015, la societat mercantil  “Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis S.A.M.”  ha
desenvolupat les seves funcions com a eina de gestió de la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament
de Valls, gestionant l'estacionament regulat en superfície, la concessió de l'estació d'autobusos, el
transport urbà i la mobilitat general de la ciutat.

Pel  que  fa  a  l'estacionament  regulat  en  superfície  no  s'han  produït  variacions  significatives
respecte  l'any  anterior,  segons  s'en  desprèn  del  quadre  que  segueix  amb  les  dades  globals
comparatives entre els darrers dos anys:

Concepte 2015 2014 variació
Mitjana diària tiquets adquirits 2.482 2.386 + 4,02 %
Mitjana recaptació diària 1.625 1.682 € - 3,3 %
Rotació mitjana 2,49 2,40 + 3,7 %
Mitjana diària de denúncies 31,06 29,65 + 4,75 %
Anul.lació de denúncies 73% 72 % + 4,1 %
Nombre de places 990 996 - 0,6 %

En general, s'aprecia una continuïtat  en el comportament de l'usuari, tan pel que fa a l'ocupació,
nombre  de  tiquets  i  recaptacions,  fet  que  es  pot  atribuir  a  les  conseqüències  del  context
socioeconòmic  general  així  com  també  a  l'increment  de  l'oferta  d'estacionament  gratuït  que
aquest any 2015 s'ha incrementat amb l'obertura de l'aparcament del barri de Sta. Útsula amb 50
places més.

En  el  quadre  següent,  podem  comprovar  l'increment  del  nombre  de  places  d'estacionament
gratuït:

Aparcaments gratuïts

Aparcament Nº pl. titularitat observacions

Barri Antic 210 Ajuntament Pendent Pla Parcial 

Cooperativa 99 Cooperativa Lloguer VIAS

Mn. Martí 50 Ajuntament espai privat ús públic 

Creu Roja 50 Diferents propietaris En negociació
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Vilar                 (1) 210 Ajuntament Vía pública

Molls de l'Estació 140 Estació Centre S.L.

Pont d'en Cabré 19 Ajuntament

Hort del Carme 120 Diferents propietaris Lloguer VIAS

Fornàs              (2) 116 Ajuntament Equipaments ?  

Sta. Úrsula        50 Bisbat Tarragona Contracte signat. 

TOTAL 1064

(1)   pel matí gratuït i per la tarda pagament.  Juliol i agost gratuït.
(2)   pendent de treballs adeqüació accessos.

Pel que fa a les actuacions en matèria de Mobilitat, s'ha realitzat intervencions en:
• Senyalització  de  les  afectacions  de  la  via  pública,  com  talls  de  carrers  i  reserves

d'estacionament.
• Acotament de zones d'estacionament amb la col·locació de pilones.
• Treballs de pintura i senyalització de zones de càrrega-descàrrega; places minusvàlids; etc.
• Manteniment i actualització de les instal·lacions semafòriques.
• Treballs del projecte de nova senyalització informativa urbana.

Després d’aquest resum de la evolució de l’activitat, cal fer un anàlisi del resultat econòmic de
l’exercici amb referències i consideracions sobre el resultat obtingut.

El compte de resultats de l’exercici al tancament presenta un saldo positiu de 36.334,64  euros.  

Durant l'exercici  2015 s'han realitzat  diferents estudis i  propostes per a adequar nous espais
d'estacionament, tan regulats com gratuïts, i que probablement es faran realitat mes endavant en
funció de les disponibilitats.  Cada una de les opcions estudiades responen a criteris objectius que
aconsellen establir noves zones d'estacionament, regulat com també d'altres de caràcter gratuït
que mantinguin l'equilibri de l'oferta de la ciutat.

Com  a  resum  general  podem  dir  que  si  bé  la  gestió  de  l'estacionament  en  superfície  s'ha
mantingut en la seva activitat, també s'ha treballat en altres àmbits de l'Ajuntament de Valls, com
és el cas del transport urbà, la gestió de l'estació d'autobusos i la mobilitat general de la ciutat.

Tanmateix és necessari recordar aspectes de caire social, atès el caràcter de la societat de Centre
Especial de Treball, en el que consti el reconeixement a la tasca realitzada pel personal laboral que
manté l’interès personal i professional. 
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Per acabar, i per tal de donar compliment a les exigències de la normativa mercantil, cal indicar
que la Societat no ha efectuat durant l’exercici 2015 activitats d’investigació i desenvolupament, ni
inversions o despeses significatives relacionades amb temes mediambientals. Indicar també que
durant l’exercici 2015 no s’han efectuat operacions amb accions pròpies i tampoc s’han adquirit
compromisos socials addicionals als que figuren als comptes anuals.

Valls, 30 de març de 2016.

Signat:  Francesc Anguela Bonet
 President Executiu


