Addenda al conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà
propi a favor de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal,
SL per a la gestió del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou
REUNITS
D’una part, el senyor Jaume Oliveras Maristany, alcalde de l’Ajuntament del Masnou, amb NIF P0811700D, i
domicili social al Passeig Prat de la Riba, 1, del Masnou (08320), en ús de les facultats que li són atribuïdes per
l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i assistit pel senyor Gustau Roca Priante, secretari de la corporació.
I de l’altra, el senyor Ernest Suñé Nicolás, president del Consell d’administració de Serveis Urbans del Masnou,
Empresa Municipal, SL, amb NIF B06822233, i domiciliada igualment al Passeig Prat de la Riba, 1, del Masnou
(08320), que actua en nom i representació d’aquesta societat, en virtut de les facultats que li són atribuïdes a
l’article 14.1 dels seus Estatuts Socials, i assistit per la senyora Carolina León Ezpeleta, secretària del consell
d’administració de la societat.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per la formalització
d’aquest acte i

EXPOSEN
Primer. Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada el 21 d’octubre de 2021,
l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment l’encàrrec de la gestió del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles a la societat mercantil de capital íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa
Municipal, SL (en endavant, SUMEM), en qualitat de mitjà propi, en els termes contemplats a l’article 32 de la LCSP
i d’acord amb la minuta de conveni i el plec de condicions que ha de regular l’encàrrec de gestió.
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord sense que s’hi hagi presentat cap al·legació, aquest va
esdevenir definitivament aprovat el 13 de desembre de 2021.
Segon. Que en data 15 de desembre de 2021, l’Ajuntament del Masnou, representat pel seu Alcalde, i SUMEM,
representada pel President del seu Consell d’administració, van signar el Conveni per a la formalització de
l’encàrrec a mitjà propi a favor de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL per a la gestió del servei
públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, al qual s’adjuntava com annex
el Plec de condicions que regulen l’encàrrec que formula l’Ajuntament del Masnou a Serveis Urbans del Masnou,
Empresa Municipal, SL, per la prestació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles aprovat pel
Ple municipal.
Tercer. Que s’han produït diferents retards i altres circumstàncies en el procés de constitució de SUMEM i de
traspàs de la gestió del servei d’estacionament regulat de vehicles a la societat, es fa necessari deixar en suspens
determinats apartats del Plec de condicions que regulen l’encàrrec que formula l’Ajuntament del Masnou a Serveis
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, per la prestació del servei públic municipal d’estacionament regulat de
vehicles, en concret els relacionats amb la posta en marxa de la prestació de zona verda d’estacionament per a
residents i la modificació de condicions (places, àmbits, tarifes i horaris) de la prestació de zona blava, que es
relacionaven amb la implantació de la zona verda.
Quart. Que la suspensió esmentada en el punt anterior ha de tenir efecte fins l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament
d’un nou encàrrec de la gestió del servei a SUMEM, el qual es tramitarà una vegada es produeixi l’aprovació
definitiva de la modificació de l’establiment del servei acordada pel Ple en sessió celebrada el 28 d’abril de 2022.
Per la qual cosa, als efectes de formalitzar la suspensió dels apartats vinculats a la posta en marxa de la zona verda
i a modificacions de les condicions de prestació de la zona blava, les parts citades prenen els següents:

ACORDS
Primer. Formalitzar mitjançant aquest document la suspensió dels següents apartats del Plec de condicions que
regulen l’encàrrec que formula l’Ajuntament del Masnou a Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, per
la prestació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en data 21 d’octubre de 2021, vinculats a la posta en marxa de la zona verda i a modificacions de les
condicions de prestació de la zona blava:
-

3.1.1.a), paràgraf tercer, en relació a l’ampliació de la zona blava i la creació de dues zones tarifàries.

-

3.1.1.c) complet, en relació a la zona verda.

-

3.1.2.c), paràgraf segon, en relació a la dedicació preferent de la totalitat de les places de l’aparcament
de la plaça de Marcel·lina Monteys a abonaments.

-

3.1.2.d), paràgraf segon, en relació a la dedicació preferent de la totalitat de les places de l’aparcament
de la plaça del Mercat Vell a abonaments.

-

3.2, punt segon, sobre l’inici de la prestació de la zona verda el mes d’abril de 2022.

-

5.a.b), sobre els horaris de prestació del servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a
l’espai públic del municipi.

-

Annex 3 “Noves tarifes a implantar d’acord amb el projecte d’establiment del servei”.

Quedaria igualment suspesa qualsevol altra referència puntual al funcionament de la zona verda que es pugui
contenir en el text del Plec esmentat.
Segon. Substituir el contingut de l’apartat 7 “Personal” pel text següent:
7. Personal
7.1. Dotació de personal
SUMEM haurà de disposar del personal necessari per atendre el servei i vigilar el seu correcte funcionament.
Tenint en compte allò recollit en el projecte d’establiment del servei, la dotació de personal mínima per a la
prestació completa del servei és la següent:
Lloc de treball
Cap d’equip o encarregat

Dotació
1,0

Vigilant o operari de serveis – Zones blava, verda i taronja

2,4

Vigilant o operari de serveis – Aparcaments soterrats

4,0

Tercer. Substituir el contingut de l’Annex 1 “Distribució de places d’estacionament de vehicles corresponents al
servei” pel text següent:
Annex 1. Distribució de places d’estacionament de vehicles corresponents al servei
Es manté l’actual distribució actual de les places d’estacionament corresponents al servei, que és la següent:
Prestació
Zona blava

Ubicació
Nucli antic
Ocata 1
Ocata 2

Zona taronja
Can Teixidor, Voramar I i Voramar II
Nucli antic (Amadeu I)
Ocata 2 (Torrent de Can Gaio)
Estacionaments soterrats
Abonaments
Pl. del Mercat Vell
Pl. de Marcel·lina Monteys
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Rotació
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Total

Places
211
66
131
14
747
594
110
43
490
213
21
35
105
52
277
74
203
1.448
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I per mostrar la conformitat amb aquest Conveni, ambdues parts el signen per duplicat.
Sr. Jaume Oliveras Maristany

Sr. Ernest Suñé Nicolás

Alcalde

President del Consell d’administració

Ajuntament del Masnou

Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL

En donen fe,

Sr. Gustau Roca i Priante

Sra. Carolina León Ezpeleta

Secretari

Secretària del Consell d’administració

Ajuntament del Masnou

Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL
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1.

Introducció
Aquest plec de condicions tècniques s’estableix com a marc regulador de l’encàrrec que formula l’Ajuntament del
Masnou a la societat mercantil local Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (en endavant, SUMEM) per
la prestació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles, en compliment del que disposa l’article
32.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, LCSP).

2.

Règim jurídic aplicable a l’encàrrec
Aquest encàrrec es regeix per allò disposat a l’article 32, sobre encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis
personificats, de la LCSP, tenint en compte l’objecte d’aquest i essent objecte d’aplicació amb caràcter supletori les
disposicions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de conformitat amb la Disposició
Final Quarta de la LCSP.

3.

Objecte i abast material de l’encàrrec
L’objecte d’aquest encàrrec per part de l’Ajuntament del Masnou a SUMEM és la gestió i explotació del servei públic
municipal d’estacionament regulat de vehicles al municipi del Masnou, d’acord amb les especificacions que consten
en aquest plec de condicions i amb allò establert en l’expedient d’establiment del servei (X2020016258), que va ser
aprovat inicialment per acord del ple de l’Ajuntament pres en sessió ordinària celebrada el 18 de febrer de 2021,
acord que va quedar automàticament elevat a definitiu en data 13 d’abril de 2021, en no haver-se presentat
reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició pública.
La prestació i execució material del servei esmentat serà realitzada per SUMEM, mentre que l’Ajuntament del
Masnou en farà la supervisió tècnica.
Per altra part, per desenvolupar la prestació i execució del servei objecte d’aquest encàrrec, SUMEM s’atendrà a la
regulació que estableix el seu Reglament del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles, aprovat
pel Ple de l’Ajuntament del Masnou i qualsevol altra normativa legal o reglamentària que hi sigui d’aplicació.
La gestió i explotació del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles comprèn l’execució, amb
autonomia, de les diferents prestacions vinculades al servei, que es detallen tot seguit.

3.1.

Espais d’estacionament regulat
El servei es prestarà en els espais i amb les condicions bàsiques següents:
1) Servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a l’espai públic del municipi. Inclou tres modalitats
d’estacionament, fonamentalment a zones delimitades de la via pública:
a)

Zona blava. Té com a finalitat fomentar una rotació elevada de vehicles als voltants de les zones de serveis
amb sector terciari, zones comercials, de serveis de salut, escoles, etc. En aquesta zona poden estacionar
tots els vehicles amb un comprovant horari emès per un parquímetre o altre mitjà equivalent, durant el
temps que correspongui a la tarifa aplicable a la zona.
Actualment la zona blava disposa aproximadament de 200 places, el nombre de les quals pot oscil·lar
lleugerament en funció de necessitats de mobilitat a les vies públiques. Per l’estacionament en aquestes
places s’aplica una única tarifa distribuïda per trams, segons es disposa a l’ordenança fiscal de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local vigent, amb una estada màxima
de 2 hores.
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El projecte d’establiment del servei preveu ampliar a 381 el nombre de places i crear dues modalitats de
tarifa en funció de la demanda d'estacionament existent de forma territorial. D'aquesta manera, al centre
del municipi, que és on hi ha més demanda, s'aplicaria la tarifa A, mentre que a la resta de zones s'aplicarà
la tarifa B. Per altra part, l’estada màxima permesa s’augmentarà en el cas de la tarifa B fins a les 4 hores.
b) Zona taronja. El seu objectiu principal és facilitar l’aparcament als usuaris i usuàries de la platja en zones
properes a la mateixa durant els mesos d’estiu, donant prioritat als veïns i veïnes del Masnou davant les
persones procedents d’altres municipis.
Actualment la zona taronja disposa d’unes 600 places, a les que s’aplica la tarifa recollida a l’ordenança
fiscal abans esmentada.
El projecte d’establiment del servei preveia que l’oferta de places es reduiria fins a 553, per la supressió de
las corresponents al sector de Voramar 2; no obstant, finalment es considera necessari mantenir
l’estacionament regulat en aquell sector. Per altra banda, es planifica la posta en marxa de nous sectors a
la carretera d’Alella i al torrent de Can Gaio, amb la qual cosa es preveu arribar a un total de 747 places de
zona taronja.
c)

Zona verda exclusiva per a residents. Les places de zona verda volen donar tota la preferència, amb
caràcter d’exclusivitat, a l’estacionament en superfície de vehicles de residents a l’entorn de l’àmbit regulat.
És a dir, dins el període de regulació únicament poden estacionar en aquestes places les persones residents
autoritzades de cadascuna de les tres zones (Nucli antic, Ocata i Cul d’Ocata), que serien independents
entre elles.
El projecte d’establiment del servei preveu la posta en marxa d’aquesta zona verda d’estacionament
exclusiva per a residents, amb una oferta aproximada de 1.774 places.

2) Servei d’estacionament regulat de vehicles en aparcaments soterrats. Aquesta modalitat comprèn la gestió de
places de rotació temporal i d’abonaments en quatre aparcaments soterrats:
a) Aparcament soterrat de l’Edifici Centre. Compta amb dues plantes, que inclouen 72 places de rotació
temporal (planta -1) i 103 places d’abonament (planta -2).
b) Aparcament soterrat de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil. L’aparcament, en una única planta, ofereix
un total de 242 places, de les quals 112 són propietat de la societat GESDIP, SAU, tot i que són gestionades
per l’Ajuntament, segons determina el conveni signat en data 28 de febrer de 2019, amb una vigència
màxima fins al 24 de gener de 2029.
El projecte d’establiment del servei preveu destinar 190 places a rotació (incloses les que són propietat de
GESDIP, SAU) i 52 places a abonaments.
A les places de GESDIP s’ofereixen als clients 2 hores d’estacionament gratuït. A més, l’Ajuntament ha
establert convenis amb establiments, per afavorir el comerç i l’activitat econòmica local, pels quals
s’ofereixen estades gratuïtes per als seus clients fins un màxim de 2 hores.
c)

Aparcament soterrat de la plaça de Marcel·lina Monteys. Té una planta, que actualment compren 24
places de zona blava – compreses en l’apartat 1.a) anterior – i 27 places en règim d’abonament, a més de
2 per a persones amb mobilitat reduïda i 1 reservada per serveis municipals.
El projecte d’establiment del servei aprovat preveu que 51 places es dedicaran preferentment a
abonaments anuals per residents, en atenció a l’alta demanda existent, tot i que si restessin places lliures
es podran destinar a rotació.
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d) Aparcament soterrat de la plaça del Mercat Vell. Té tres nivells o plantes que actualment comprenen 23
places de zona blava (incloses en l’apartat 1.a anterior) i 16 places en règim d’abonament; també hi ha 3
places per a persones amb mobilitat reduïda i 1 reservada per serveis municipals.
El projecte d’establiment del servei preveu que 39 places es dedicaran preferentment a abonaments anuals
per residents, en atenció a l’alta demanda existent, tot i que si restessin places lliures es podran destinar a
rotació.
El detall de les places actuals adscrites actualment al servei i tal com quedarien distribuïdes en virtut de l’aplicació
del projecte d’establiment es recull a l’Annex 1 d’aquest plec.

3.2.

Temporalització
Les prestacions enumerades al subapartat anterior seran assumides per SUMEM a partir de l’1 de gener de 2022,
amb les excepcions següents:
-

Zona taronja. La prestació s’iniciarà la temporada d’estiu de 2022.

-

Zona verda exclusiva per a residents i ampliació de la zona blava. La prestació s’iniciarà el mes d’abril de
2022.

4.

Titularitat, responsabilitat i supervisió del servei

4.1.

Titularitat del servei
El servei seguirà mantenint en tot moment la qualificació de servei públic de l’Ajuntament del Masnou, el qual podrà
introduir-ne modificacions, prèvia tramitació de l’expedient corresponent, per motius d’interès públic degudament
justificats.

4.2.

Responsabilitat sobre el servei
SUMEM assumeix la direcció tècnica del servei, inclosa la seva organització més adequada, i tota la responsabilitat
civil, mercantil, laboral i fiscal que es derivi de l’explotació d’aquell.
En particular, SUMEM serà responsable de qualsevol dany o perjudici a persones o béns jurídicament protegits
derivat de les actuacions que dugui a terme en virtut de l’explotació objecte de l’encàrrec, i a aquest efecte posarà
a la disposició de l’Ajuntament una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil, tant directa com subsidiària, que
cobreixi els danys que puguin derivar-se d’accions o omissions en l’explotació. El valor mínim d’indemnització a
contractar per aquest risc serà de 600.000,00 €, i SUMEM haurà d’estar al corrent del pagament dels successius
venciments de la pòlissa de cada anualitat; la quantitat indicada no actua com a límit de responsabilitat
indemnitzatòria de la qual pugui ser declarada culpable.

4.3.

Supervisió i control del servei
L’Ajuntament del Masnou, com a titular de la competència a la que es vincula el servei, exercirà les seves potestats
de control i supervisió, que podran incloure la inspecció dels serveis, els béns materials i la documentació relacionada
amb aquest encàrrec.
SUMEM lliurarà trimestralment a l’àmbit de l’Ajuntament competent en matèria de Mobilitat i a la Intervenció
municipal una memòria de gestió que contindrà la següent informació, desagregada per prestacions, caixers o
parquímetres:
1) La disponibilitat total d’hores brutes (potencials) i netes (realment disponibles) d’aparcament.
2) El potencial de recaptació brut (potencial) i net (tenint en compte la disponibilitat real de places).
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3) La identificació de les operacions de manteniment.
4) Les incidències, particularment les que hagin suposat una reducció de la disponibilitat del servei.
5) Indicadors de gestió rellevants.
Aquesta memòria trimestral tindrà també la informació sobre els ingressos del servei que s’especifica a l’apartat 8
d’aquest plec.
A més, SUMEM elaborarà una memòria anual que recollirà:
1) Resum detallat d’ingressos i despeses del servei, amb comentari i explicació de les dades més significatives.
2) Aspectes tècnics més destacats, com a resum de les memòries trimestrals, i en particular de les incidències que
s’hagin produït.
3) Propostes de millora del servei que es proposa incorporar.
Aquesta memòria anual s’haurà de lliurar abans de la finalització del primer semestre de cada any, amb l’objectiu
de poder introduir, si s’escau, canvis als reglaments, ordenances i pressupostos de cara a l’exercici següent.
Addicionalment, SUMEM informarà puntualment l’àmbit responsable de mobilitat de l’Ajuntament del Masnou
sobre qualsevol incidència derivada de la prestació del servei.
La Policia Local, en el àmbit de les seves competències, podrà donar al personal de SUMEM les instruccions
oportunes en exercici de les seves competències en matèria de seguretat i d’ordenació del trànsit; el personal de
SUMEM restarà obligat a col·laborar amb l’autoritat municipal.
SUMEM resta també obligada a comunicar a la Policia Local els vehicles estacionats de manera irregular en els espais
destinats al servei i que ocasionin una infracció d’acord amb la normativa del servei o de circulació.

4.4.

Documentació tècnica del servei
SUMEM haurà de mantenir al dia tota la documentació tècnica del servei, de manera que reflecteixi en tot moment
la realitat de la seva prestació. Els serveis tècnics municipals tindran accés a aquesta documentació en els terminis i
formats que aquests estableixin.

5.

Horaris i calendari de les prestacions
Els horaris i calendaris de funcionament de cada prestació que integra el servei seran els que es detallen tot seguit:
1) Servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a l’espai públic del municipi.
a) Els horaris actuals de funcionament són els següents:
Prestació

Període de l’any

Dies

Horari

Zona blava

Tot l’any

Laborables

09.00 – 13.00 h.
17.00 – 20.00 h.

Dissabtes
Diumenges i festius

09.00 – 13.00 h.
-----

Dilluns a diumenge

10.00 – 20.00 h.

Zona taronja

Del 01/06 al 30/09

b) Els horaris de funcionament previstos al projecte d’establiment de servei seran:
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Prestació

Període de l’any

Dies

Horari

Zona blava
Zona taronja

Del 16/09 al 14/05
Del 15/05 al 15/09
Del 01/05 al 31/08

Dilluns a dissabte
Dilluns a diumenge
Dilluns a diumenge

09.00 – 20.00 h.
09.00 – 20.00 h.
10.00 – 20.00 h.

Zona verda

Tot l’any

Dilluns a diumenge

Tot el dia

2) Servei d’estacionament regulat de vehicles en aparcaments soterrats. Tots els aparcaments soterrats
funcionaran continuadament tot l’any i tots els dies de la setmana. En el cas de l’aparcament de l’Edifici Centre,
atesa la proximitat a l’aparcament de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil, el servei de rotació només serà
accessible en horari diürn.
Aquests horaris podran ser modificats per acord de la Junta de govern local, segons s’estableix als articles
corresponents del Reglament del servei.

6.

Mitjans materials

6.1.

Autorització d’utilització d’espais d’ús públic
Per a l’única finalitat de l’execució de l’encàrrec, l’Ajuntament del Masnou autoritza a SUMEM la utilització dels
espais que es delimitin a la via pública per destinar-los al servei d’estacionament de vehicles amb limitació horària a
l’espai públic del municipi.
Aquests espais podran ser objecte de modificació per acord de la Junta de govern local, previ dictamen de la Comissió
informativa competent en matèria de mobilitat, segons es disposa a l’article 8.2 del Reglament del servei.
SUMEM assumeix el manteniment de la senyalització horitzontal i vertical d’aquests espais.

6.2.

Béns adscrits al servei
A l’Annex 5 es relacionen de forma detallada tots els béns, immobles i mobles, que l’Ajuntament del Masnou adscriu
a SUMEM per executar la prestació del servei durant el període de vigència de l’encàrrec.
Quan finalitzi l’encàrrec de gestió, tots aquests béns quedaran a disposició de l’Ajuntament en perfecte estat de
conservació i funcionament, per la qual cosa SUMEM els explotarà, conservarà i mantindrà en correctes condicions,
tenint en compte quan correspongui, les indicacions de l’Ajuntament.
SUMEM accepta que el valor inicial dels béns amortitzables adscrits és el seu valor net en començar la prestació,
segons consti a la comptabilitat i a l’inventari de l’Ajuntament i que l’amortització es realitzarà per la seva vida útil
restant.
SUMEM es fa responsable de la reposició dels béns quan aquests completin la seva vida útil o quan es facin malbé.
També adquirirà nous béns quan sigui necessari per una modificació o ampliació del servei, d’acord amb les
indicacions dels serveis tècnics de l’àmbit de Mobilitat de l’Ajuntament del Masnou.
Els béns inventariables que SUMEM pugui adquirir durant el període de vigència de l’encàrrec es traspassaran, a la
finalització d’aquest, a l’Ajuntament del Masnou, que els incorporarà al seu inventari pel seu valor net (valor
d’adquisició al que es deduirà l’amortització acumulada) i tenint en compte la vida útil restant.
SUMEM no podrà alienar, gravar, substituir, augmentar o modificar els béns adscrits al servei sense expressa
autorització de l’Ajuntament del Masnou, acordada per l’òrgan que correspongui segons el seu valor net comptable.
És responsabilitat de SUMEM aportar o reposar els béns auxiliars o consumibles que siguin necessaris per al bon
funcionament de les instal·lacions, tant dels aparcaments soterrats com de les places d’estacionament en superfície.
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6.3.

Manteniment dels béns adscrits al servei
SUMEM haurà d’executar, amb les freqüències i condicions requerides, amb recursos propis o externs, les tasques
de manteniment necessàries per conservar tot el material que intervé en la prestació del servei, inclosa la
senyalització específica, en perfecte i continu estat de funcionament durant tota la durada de l’encàrrec de gestió.
Aquest manteniment inclou:
1) El manteniment preventiu i correctiu, que inclou, entre d’altres:
a)

La substitució de les peces de les instal·lacions que es puguin avariar, de forma que es garanteixi la
continuïtat del servei. En el cas dels parquímetres i caixers, el temps màxim que podran restar fora de servei
per avaria no superarà les 4 hores efectives de prestació del servei quan la reparació comporti la substitució
de peces, o les 24 hores per la resta d’avaries.

b) La substitució o recàrrega de bateries o equivalents.
c)

La substitució d’elements deteriorats o desgastats de la senyalització vertical pròpia del servei.

2) La reposició dels elements fungibles necessaris per a la prestació del servei per garantir la seva funcionalitat i la
continuïtat en la prestació del servei, en especial els necessaris per a l’operació de parquímetres, caixers i
similars.
3) La neteja i preservació de les adequades condicions estètiques i higièniques, especialment dels rètols amb
informació al públic i dels punts per al pagament, així com la substitució dels elements deteriorats.
4) El manteniment de la senyalització horitzontal pròpia del servei, que haurà de ser repintada cada dos anys al
100% i sempre que circumstancialment es produeixi un deteriorament que pugui afectar la qualitat del servei o
la circulació a les vies públiques, per la qual cosa es tindran en compte les indicacions dels àmbits de Mobilitat
i de la Policia Local de l’Ajuntament.
Específicament, SUMEM es farà càrrec de la senyalització horitzontal i vertical necessària per la posada en marxa
de la zona verda exclusiva per residents i dels modificacions de les zones blava i taronja previstes al projecte
d’establiment del servei.

7.

Personal

7.1.

Dotació de personal
SUMEM haurà de disposar del personal necessari per atendre el servei i vigilar el seu correcte funcionament.
Tenint en compte allò recollit en el projecte d’establiment del servei, la dotació de personal mínima per a la prestació
completa del servei és la següent:
Lloc de treball
Cap d’equip o encarregat
Vigilant o operari de serveis – Zones blava, verda i taronja
Vigilant o operari de serveis – Aparcaments soterrats

Dotació
1,0
2,4
4,0

SUMEM subrogarà el personal assignat al servei objecte d’aquest encàrrec pels actuals prestadors: Ajuntament del
Masnou i SABA Aparcamientos, SA, d’acord amb el detall de l’Annex 4.
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Aquesta subrogació serà efectiva amb data 1 de gener de 2022.

7.2.

Funcions genèriques del personal del servei
Les funcions genèriques del personal adscrit al servei seran:
1) Informació. El personal haurà d’atendre i assessorar, amb absoluta correcció, les persones usuàries i informar,
si així ho sol·liciten, sobre quines són les prestacions del servei d’estacionament de les que poden fer ús, així
com sobre les seves tarifes i horaris. Aquesta atenció podrà ser presencial o telefònica.
2) Ordenació. El personal haurà d’estar sempre alerta sobre quines són les prestacions (zones d’estacionament en
superfície o aparcaments) en què es produeix saturació, de forma que quan sigui possible es distribueixi
l’estacionament en els àmbits que en un determinat moment no es trobin saturats. Així mateix, tractaran de
mantenir l’equilibri entre l’oferta i la demanda d’estacionament, per evitar excessives aglomeracions en vies o
en aparcaments soterrats.
3) Vigilància. El personal vetllarà pel correcte estacionament dels vehicles i informarà sobre qualsevol vehicle que,
dins de les zones de control, es trobi estacionat infringint les normes del servei. Aquesta informació es farà
seguint els criteris i pautes que defineixi l’Ajuntament del Masnou i seran trameses al departament municipal
corresponent per a la imposició de les corresponents sancions, d’acord amb el que estableixen el reglament del
servei i les ordenances municipals que puguin ser d’aplicació.
4) Control. El personal controlarà periòdicament els vehicles estacionats, per tal de:
a)

Vetllar, en la mesura de les possibilitats que li permet el servei, per la integritat dels vehicles estacionats,
així com per traslladar a la Policia Local totes aquelles situacions conflictives que poguessin esdevenir.

b) Verificar el compliment de l’obligació de pagament de les tarifes vigents del servei per les persones usuàries.
5) Resolució d’incidències. El personal atendrà les possibles incidències relacionades amb el servei, resolent-les al
moment i sobre el terreny sempre que sigui possible o registrant-les adequadament per una resolució posterior.
En particular, prendrà nota de les possibles queixes o suggeriments sobre el servei o informarà sobre la forma
de fer-les arribar a SUMEM, SL.

7.3.

Obligacions de SUMEM en relació amb el personal del servei
SUMEM assumeix al seu càrrec totes les despeses de personal, inclosos els salaris i les cotitzacions a la Seguretat
Social i qualsevol altre relacionat i garanteix el manteniment de les condicions laborals del personal a subrogar.
Així mateix, SUMEM haurà de:
-

Dur la gestió del personal adscrit al servei d’acord amb les obligacions normatives vigents.

-

Formalitzar la protecció del personal al seu servei respecte de les contingències per accidents de treball i
per malaltia professional amb la mutualitat laboral corresponent.

-

Contractar el personal necessari en cas de baixes, substitucions o necessitat de reforços, amb la qualificació
professional suficient.

-

Formar el personal en les seves tasques.

-

Cobrir les absències del personal per vacances, permisos o altres eventualitats, sense que es vegi alterat el
servei.
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7.4.

-

Informar permanentment l’Ajuntament del Masnou, en cas de vaga legal, sobre el seu desenvolupament i
les possibles incidències. En aquesta circumstància, SUMEM haurà de complir els serveis mínims que
s’estableixin per part de l’Ajuntament del Masnou.

-

Donar compliment a les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
facilitar a tot el seu personal una avaluació del seu lloc de treball, proporcionar les mesures necessàries per
minimitzar els riscos i oferir vigilància de salut adequada al lloc de treball.

-

Proporcionar al personal uniformes i els equips de protecció individual que correspongui.

-

Assegurar que el personal manté en tot moment un tracte correcte i respectuós amb les persones usuàries
del servei i, en el seu cas, sancionar les conductes inapropiades.

Tasques assumides pel personal d’estructura de SUMEM, SL
A banda de les tasques que assumeix el personal assignat directament i íntegra a la prestació del servei, SUMEM
assumeix, mitjançant personal de la seva estructura, les tasques següents:
1) Direcció operativa del servei i del personal assignat directament a aquell.
2) Elaboració dels plans d’actuació i de les memòries del servei.
3) Promoció comercial vinculada al servei.
4) Gestió dels ingressos, inclosa la recaptació, i de les despeses del servei en totes les seves modalitats i espais.
5) Gestió de les compres i la contractació de serveis i subministraments derivats del servei.
6) Gestió de les incidències de manteniment de les instal·lacions i qualsevol altra relacionada amb el servei.
7) Gestió de la distribució dels distintius de les zones taronja i verda.

8.

Gestió dels ingressos del servei
SUMEM gestionarà els ingressos en concepte de contraprestacions econòmiques per l’ús dels serveis per part de la
ciutadania, inclosa la recaptació.
Aquests ingressos poden ser:
1) Taxes, en el cas dels ingressos derivats de l’estacionament en superfície, segons estableix l’article 20.1 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, LRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
2) Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, en el cas dels aparcaments soterrats, d’acord amb el
punt 6 de l’esmentat article 20 de la LRHL.
A la memòria de gestió trimestral indicada a l’apartat 4.3 anterior s’inclourà un apartat sobre els ingressos del servei,
que contindrà:
1) Detall dels ingressos per prestacions, caixers o parquímetres, franges horàries, mitjans de pagament, etc.
2) Còpia dels documents provatoris dels ingressos (per exemple, llistats emesos pel sistema informàtic).
3) Justificants dels ingressos al compte bancari corresponent de la societat.
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4) Desglossament de la recaptació total voluntària i per anul·lació de sancions.
Els documents provatoris de les liquidacions i cobraments, com per exemple els tiquets de parquímetres o caixers,
hauran de tenir el vist-i-plau de l’Ajuntament.
L’Ajuntament, podrà realitzar en qualsevol moment els controls, inspeccions o verificacions que consideri necessaris
per obtenir la confirmació de les dades aportades. En particular, la Intervenció municipal podrà requerir a SUMEM
la presentació de la documentació necessària per poder verificar la correcció de les dades contingudes en la
memòria de gestió trimestral.
L’Ajuntament del Masnou aprovarà les ordenances (fiscals i no fiscals) i les tarifes corresponents tenint en compte
la informació econòmica del servei proporcionada per SUMEM i escoltades les propostes i suggeriments que la
societat faci al respecte.

9.

Informació, difusió i promoció del servei
SUMEM mantindrà la ciutadania del Masnou i les persones visitants informades sobre les característiques i
condicions actualitzades de prestació del servei.
També col·laborarà amb l’Ajuntament del Masnou en campanyes informatives relacionades amb la mobilitat
sostenible i responsable, en funció dels recursos de què disposi.

10.

Subcontractació de serveis
SUMEM podrà contractar externament la prestació de serveis auxiliars i complementaris, com els relacionats amb
el manteniment o la neteja, sempre i quan el volum econòmic d’aquestes activitats subcontractades no suposin un
import superior al 60% de les despeses totals del servei recollides en la memòria anual, aspecte del qual caldrà
deixar constància explícita.
D’acord amb el pressupost recollit a l’Annex 6 d’aquest plec, les previsions inicials indiquen que els serveis auxiliars
i complementaris externalitzats no suposaran més d’un 27% de la despesa total.

11.

Coordinació i col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i SUMEM
L’Ajuntament del Masnou, dins de les seves competències en matèria de trànsit i d’estacionament de vehicles, es
compromet a col·laborar amb SUMEM en la prestació dels serveis objecte de l’encàrrec. En l’exercici de les potestats
que es deriven d’aquestes competències, l’Ajuntament tindrà en compte el parer de SUMEM que serà escoltat a
través dels seus òrgans de direcció; en els casos en què les decisions de l’Ajuntament puguin afectar la prestació dels
serveis encarregats, es demanarà informe tècnic a SUMEM, SL.
L’Ajuntament del Masnou es compromet a impulsar i a aprovar els procediments administratius i a dictar les actes i
resolucions de caràcter jurídic relacionats amb els serveis objecte de l’encàrrec amb diligència i celeritat.
L’Ajuntament del Masnou posa a disposició de SUMEM els mitjans de comunicació institucionals, d’acord amb les
disponibilitats existents, per fer difusió dels serveis encarregats i informar-ne la ciutadania.
Al seu torn, SUMEM assessorarà l’àmbit responsable de mobilitat de l’Ajuntament del Masnou, quan la societat sigui
requerida, sobre aspectes relacionats amb l’ordenació viària i la mobilitat.
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12.

Tributs
SUMEM assumeix al seu càrrec les despeses per tributs relacionades amb el servei, i en particular, de l’impost sobre
el valor afegit (IVA).
SUMEM haurà de satisfer tots els tributs que recaiguin sobre l’activitat i acreditar-ho davant l’administració
municipal mitjançant els justificants adients sempre que sigui requerida a tal efecte.

13.

Gestió diferenciada del servei i fiscalització
SUMEM identificarà a la seva comptabilitat de forma diferenciada i inequívoca totes les operacions relatives al
servei, per tal de permetre identificar clarament les despeses i els ingressos realitzats en el marc de la prestació
regulada en aquest plec.
L’Ajuntament del Masnou, a través de la Intervenció municipal, podrà accedir a tota la informació econòmica i
financera vinculada amb aquest encàrrec i ordenar, si ho estima convenient, les auditories que consideri necessàries
per a la fiscalització de la gestió.

14.

Millora i gestió de la qualitat del servei
SUMEM assumeix com a pròpia la millora i la gestió de la qualitat del servei encarregat, a través de les actuacions
següents:
1) Analitzar periòdicament les prestacions del servei per tal d’adaptar-les sempre que sigui adient als interessos i
necessitats públics i a les innovacions tecnològiques i formular les propostes oportunes de millora o modificació
a l’àmbit responsable de mobilitat de l’Ajuntament del Masnou.
2) Mantenir actualitzada, elaborar les memòries i fer les revisions periòdiques de la carta de serveis del servei
públic municipal d’estacionament regulat de vehicles, en coordinació amb la Gerència de l’Ajuntament del
Masnou.
3) Disposar d’un canal propi per atendre les queixes, reclamacions i suggeriments de les persones usuàries, així
com atendre les que sobre el servei encarregat puguin adreçar-se directament a l’Ajuntament del Masnou. A
les memòries trimestrals, SUMEM informarà l’Ajuntament sobre les queixes que hagi pogut rebre directament.

15.

Altres obligacions específiques de SUMEM, SL
Són altres obligacions específiques de SUMEM, SL, com ens al que s’encarrega la gestió del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles:
1) Fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la gestió del servei.
2) Admetre l’ús del servei a tota persona que compleixi els requisits reglamentaris i guardi el respecte i conducta
que exigissin les naturals normes de civisme.
3) Acceptar qualsevol variació del nombre de places d’estacionament regulat a la via pública que, per motius
d’interès públic, acordi la Junta de govern local de l’Ajuntament. Cas que la variació sigui superior al 10% del
nombre total de places, es procedirà a ajustar les condicions econòmiques de l’encàrrec d’acord amb l’estudi
corresponent, i segons s’indica a l’apartat 16 d’aquest plec.
4) Acceptar l’anul·lació temporal de l’ús de places d’estacionament per motiu d’obres, poda d’arbrat, festes
populars, manifestacions cíviques, o d’altres causes similars.
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5) Acceptar la modificació de les ubicacions de places d’estacionament a la via pública decidides per l’Ajuntament,
per acord de la Junta de govern local, previ dictamen de la Comissió informativa competent en matèria de
mobilitat, segons es disposa a l’article 8.2 del Reglament del servei. Poden ser causes de modificació la
instal·lació de contenidors de recollida de residus o la creació de guals, passos de vianants, reserves
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, zones de càrrega i descàrrega, i altres anàlegs d’interès
públic, així com la creació d’àrees de vianants o altres accions de millora de la mobilitat.

16.

Condicions econòmiques

16.1. Pressupost d’execució del servei
El pressupost previst d’execució del servei per al període de durada de l’encàrrec és el que s’adjunta a l’Annex 6.
El servei es finançarà amb els ingressos derivats de l’aplicació de les tarifes aprovades per l’Ajuntament del Masnou.
SUMEM assumirà qualsevol despesa corrent addicional no prevista en el pressupost, comprenent l’import de
l’impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent, sempre que no suposi una alteració substancial de les previsions
contingudes en el pressupost.

16.2. Tarifes del servei
Les tarifes vigents que s’apliquen a les diferents prestacions del servei són les contingudes a l’ordenança fiscal de la
taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local vigent, reproduïda a l’Annex 2.
El projecte d’establiment del servei preveu una modificació d’aquestes tarifes, que haurà de ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament del Masnou, d’acord amb el que es recull a l’Annex 3.
SUMEM podrà formular a l’Ajuntament del Masnou propostes d’actualització de les tarifes a aplicar en concepte de
contraprestacions econòmiques per l’ús del servei en les seves diferents modalitats, tenint en compte sempre els
costos corresponents, en funció de canvis significatius en les prestacions o en l’estructura de costos del servei.
En qualsevol cas, les tarifes que aprovi l’Ajuntament hauran de ser les adients, tenint en compte la informació
actualitzada sobre l’ús del servei, per tal d’assegurar el finançament d’aquest sense dèficit.

17.

Durada de l’encàrrec
Aquest encàrrec de gestió serà vigent des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2026.
L’inici de la prestació del servei es formalitzarà mitjançant acta, que serà signada per la direcció de SUMEM i pel
tècnic o tècnica responsable de l’àmbit de Mobilitat de l’Ajuntament.
L’encàrrec es podrà prorrogar, per acord exprés i mantenint les condicions recollides en aquest plec, per un termini
màxim de cinc anys addicionals.
L’Ajuntament podrà deixar sense efecte aquest encàrrec abans de finalitzar el termini previst, comunicant-lo amb
una antelació mínima de tres mesos, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’ordre i d’interès públic,
compensant a SUMEM pels danys i perjudicis que això li pogués ocasionar, dels quals s’exclou expressament el lucre
cessant.
Tot això, sense perjudici que l’encàrrec pugui ser revisat o modificat per acord exprés d’ambdues parts, durant el
seu desenvolupament.
SUMEM resta obligada a la continuïtat de la prestació, en les condicions recollides en aquest plec, fins que
l’Ajuntament del Masnou no resolgui un nou encàrrec o un canvi en la forma de gestió del servei.

12/31

18.

Modificació de l’encàrrec
L’encàrrec de gestió regulat en aquest plec podrà ser objecte de modificació, a iniciativa de qualsevol de les dues
parts i per acord exprés d’ambdues, sempre que qualsevol de les dues parts consideri que s’ha produït una alteració
substancial de les seves condicions materials, legals o econòmiques.

19.

Responsable de l’encàrrec
La persona que ocupi el lloc de treball de tècnic o tècnica de Mobilitat de l’Ajuntament del Masnou serà la
responsable d’aquest encàrrec de gestió.

20.

Comissió de seguiment
Per tal d’avaluar i fer un seguiment de la gestió del servei i resoldre les incidències que es puguin produir per la seva
interpretació, es crea una comissió de seguiment formada per:
1) Per l’Ajuntament del Masnou:
a)

Regidor o regidora delegat en matèria de Mobilitat i via pública.

b) Tècnic o tècnica de Mobilitat.
2) Per SUMEM:
a)

President o presidenta, o bé vicepresident o vicepresidenta, del Consell d’administració.

b) Gerent de la societat.
Aquesta comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre i amb caràcter extraordinari cada
vegada que una de les parts així ho demani, lliurant-se en cada cas l’acta corresponent.
Quan així ho consideri l’Ajuntament, en funció de les necessitats del servei i de les incidències detectades, podrà
participar en les reunions de la comissió altre personal municipal.
De les reunions de la comissió s’aixecarà la corresponent acta.

21.

Protecció de dades
El tractament de dades de caràcter personal en la prestació del servei regulat en aquest plec s’haurà de formalitzar
degudament en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (en endavant LOPD), dels articles 20-22 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (RGPD) en vigor a tots els efectes des del 25 de maig de 2018.
L’Ajuntament del Masnou és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que s’hagin d’utilitzar
per a la correcta gestió del servei. No obstant, l’encarregat del tractament de les mateixes serà SUMEM, que al seu
torn resta autoritzat a encarregar determinades tasques o funcions per poder tractar aquestes dades, sempre que
n’informi prèviament a l’Ajuntament del Masnou.
A l’Annex 7 d’aquest plec s’adjunten les condicions del tractament de dades de caràcter personal que regiran aquest
conveni i les addendes posteriors.
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22.

Resolució
Aquest encàrrec de gestió es podrà resoldre i quedarà sense efectes per les causes següents:
1) El compliment del seu objecte.
2) El mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
3) L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits i l’incompliment de les disposicions legals d’aplicació.
4) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als seus pactes.
5) La resta de supòsits establerts en la normativa administrativa sobre la gestió i continuïtat en la prestació de
serveis públics.

23.

Naturalesa jurídica del conveni i competència jurisdiccional
L’encàrrec de gestió regulat en aquest plec té naturalesa administrativa, atesa la personalitat jurídica de les parts
que el subscriuen.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d’aquest conveni seran resoltes entre les
parts i, si això no fos possible, es posaran en coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu de Barcelona.
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Annex 1. Distribució de places d’estacionament de vehicles corresponents al servei
La distribució actual i prevista de les places d’estacionament corresponents al servei és la següent:
Prestació
Zona blava

Ubicació
Nucli antic
Ocata 1
Ocata 2

Zona taronja
Can Teixidor, Voramar I i Voramar II
Nucli antic (Amadeu I)
Ocata 2 (Torrent de Can Gaio)
Estacionaments soterrats
Abonaments
Pl. del Mercat Vell
Pl. de Marcel·lina Monteys
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Rotació
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Total

Places
211
66
131
14
747
594
110
43
490
213
21
35
105
52
277
74
203
1.448
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Annex 2. Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local
Article 1r. Fonament i naturalesa
De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de
vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització per estacionament en terrenys d’ús públic local amb caràcter exclusiu i
limitat.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, en
concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que es refereix l’article 35 de la Llei
General Tributària que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici particular.
Article 4t. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció o bonificació, respecte a la taxa regulada per la present Ordenança.
Article 5è. Tarifa
Concepte
A)

Import

Estacionament exclusiu limitat i controlat:
1.
“En zona blava”, per minut pre-pagat:
1.1.
TRAM A:
10 minuts
15 minuts

0,10 €
0,15 €

TRAM B:
1.2.1.
20 minuts
1.2.2.
23 minuts

0,20 €
0,25 €

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.3.

1.4.

1.2.3.
27 minuts
TRAM C:

0,30 €

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

30 minuts
34 minuts
38 minuts

0,35 €
0,40 €
0,45 €

1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

41 minuts
45 minuts
49 minuts

0,50 €
0,55 €
0,60 €

1.3.7.
1.3.8.

53 minuts
56 minuts

0,65 €
0,70 €

TRAM D:
1.4.1.
60 minuts
1.4.2.
63 minuts

0,75 €
0,80 €

1.4.3.
1.4.4.

65 minuts
68 minuts

0,85 €
0,90 €

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

70 minuts
73 minuts
75 minuts

0,95 €
1,00 €
1,05 €

1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

78 minuts
80 minuts
83 minuts

1,10 €
1,15 €
1,20 €

1.4.11.

85 minuts

1,25 €
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Concepte

Import
1.5.

2.

C)

D)

1,30 €

1.5.2.
1.5.3.

92 minuts
94 minuts

1,40 €
1,45 €

1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.

95 minuts
97 minuts
99 minuts

1,50 €
1,55 €
1,60 €

1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.

101 minuts
102 minuts
104 minuts

1,65 €
1,70 €
1,75 €

1.5.10.
1.5.11.

106 minuts
108 minuts

1,80 €
1,85 €

1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.

109 minuts
111 minuts
113 minuts

1,90 €
1,95 €
2,00 €

1.5.15.
1.5.16.

115 minuts
116 minuts

2,05 €
2,10 €

1,35 €

1.5.17. 118 minuts
1.5.18. 120 minuts
1.6.
Anul·lació de denúncia
“En zona taronja” temporada estival entre l’1 de juny i el 30 de
setembre:

2,15 €
2,20 €
6,00 €

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3,50 €
6,00 €
8,00 €

2.5.
B)

1.4.12. 88 minuts
TRAM E:
1.5.1.
90 minuts

Tiquet de matí o tarda (fins a 6 hores)
Tiquet de tot el dia (de 6 a 10 hores)
Anul·lació de denúncia
Obtenció d’adhesiu zona taronja per vehicle no censat, a
l’any
Obtenció d’adhesiu zona taronja per vehicle no censat, per
mitja temporada estival (juny-juliol i agost-setembre)

Altres aparcaments en terrenys municipals
1.
Per vehicle i dia
2.
Motocicletes i bicicletes, per dia

51,50 €
25,75 €

4,35 €
2,10 €

3.
Autocars i camions, per dia
Aparcament exclusiu a la plaça de Marcel·lina Monteys, per usuaris
particulars, al mes:

10,95 €

1.

65,00 €

Vehicles de quatre rodes, al mes

2.
Vehicles de dues rodes, al mes
Aparcament exclusiu a la plaça del Mercat Vell, per usuaris particulars:
1.
Vehicles de quatre rodes, al mes

30,00 €

2.
3.

30,00 €
40,00 €

Vehicles de dues rodes, al mes
Per reposició del comandament del pàrquing

85,00 €
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Concepte
Import
E)

Rotació:
1.1.

1.2.

Horari diürn:
Preu per minut
Estada completa diürna

26,00 €

0,01790 €

0,00895 €

Estada completa diürna
Estada completa diürna d’un mes

9,00 €
27,00 €

5,00 €
14,00 €

70,00 €

30,00 €

0,03500 €

0,01750 €

18,00 €
53,00 €

9,00 €
26,00 €

0,01790 €
9,00 €

0,00895 €
5,00 €

27,00 €
70,00 €

14,00 €
30,00 €

40,00 €
2,00 €

Estada completa diürna
Estada completa diürna d’un mes

2.

0,01750 €
9,00 €

53,00 €

Rotació:
1.1.
Horari diürn:
Preu per minut

1.2.

0,03500 €
18,00 €

Estada completa diürna d’un mes
Horari nocturn:
Preu per minut

2.
Abonaments, per usuari particulars, al mes:
3.
Reposició del comandament:
4.
Reposició de targeta o dispositiu similar:
Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la Plaça Nova
de les Dones del Tèxtil:
1.

G)

Vehicle de
2 rodes

Aparcament públic subterrani a l’Edifici Centre, per usuaris
particulars:
1.

F)

Vehicle de
4 rodes

Horari nocturn:
Preu per minut
Estada completa diürna

Estada completa diürna d’un mes
Abonaments, per usuari particulars, al mes:

3.
Reposició del comandament:
4.
Reposició de targeta o dispositiu similar:
Reposició del comandament de les pilones automàtiques a la via
pública.

40,00 €
2,00 €
40,00 €

Article 6è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de pagament en el moment en que s’efectuï l’estacionament en zones
predeterminades dels terrenys d’ús públic local.
Article 7è. Gestió i ingrés
La gestió de la taxa es portarà o bé pels propis serveis municipals o a través d’empreses gestores amb sistemes de
control mecànic.
1) Article 5.A) Estacionament exclusiu limitat i controlat. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Atès que es
tracta de l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de l’inici de dit
estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament
realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet
en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
2) Article 5 E.1) Aparcament públic subterrani per a vehicles situat a l’Edifici Centre i F.1) Aparcament públic
subterrani per a vehicles situat a la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil, per rotació. La taxa s’exigirà en règim
d’autoliquidació. Atès que es tracta de l’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar a la
finalització del servei. El pagament s’efectuarà als caixers automàtics instal·lats en l’aparcament.
A través de convenis es podran aplicar reduccions sobre la taxa amb un màxim de dues hores gratuïtes.
3) Article 5 apartats B), C), D), E.2), F.2) per abonats i E.3), E.4), F.3), F.4) i G) per reposicions.
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1.

La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació o liquidació.

2.

Les quotes a les quals fa referència la tarifa d’aparcament exclusiu a la plaça Marcel·lina Monteys, la plaça
del Mercat Vell i els abonaments mensuals de l’aparcament públic subterrani per a vehicles situats a l’Edifici
Centre i a la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil de la present ordenança, seran exigibles per mensualitats
avançades, a través d’un padró de caràcter mensual. El pagament és realitzarà a través de domiciliacions
bancàries de caràcter obligatori.

3.

Les baixes s’hauran de cursar com a màxim l’últim dia laborable del mes per tenir efectes a partir del
següent.

4.

Així mateix les altes que es produeixin dins l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi l’obligació
de contribuir.

5.

Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de constrenyiment.
A partir de la tercera quota impagada, podrà comportar deixar sense efecte l’adjudicació de la plaça i es
perdrà la condició d’abonat.

6.

Per als aparcaments de l’Edifici Centre, la plaça del Mercat Vell i de la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil,
s’estableix un dipòsit de 40€ que caldrà fer efectiu en el moment de rebre les claus i el comandament de
l’aparcament, i que serà retornat quan se sol·liciti la baixa, prèvia devolució en perfectes condicions de claus
i comandament.

Article 8è. Gestió per concessió
1) El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon al concessionari. Al mateix compet adoptar
les mesures oportunes per a la correcta expedició de tiquets acreditatitus del pagament i controlar
l’incompliment de les obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.
2) La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.
3) L’import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre pel concessionari, en les
condicions fixades a l’acord pel qual es va aprovar la concessió.
Article 9è. Infraccions i sancions
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries establert en la Llei General Tributària i en les disposicions que
la complementen i desenvolupen.
Vigència
Aquesta Ordenança fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2019, exposada al públic
mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de desembre de 2019
(CVE2019040608), al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al diari El Punt Avui de data 27 de novembre
de 2019.
Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords han esdevingut definitius
i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 de gener de 2020 (CVE2020001496).
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Annex 3. Noves tarifes a implantar d’acord amb el projecte d’establiment del servei
Zona blava
Es proposa la creació de dues zones de tarifes tenint en compte la demanda d’estacionament existent; d’aquesta
manera, al centre de la Vila, que és on hi ha més demanda, s’aplicaria la tarifa A, mentre que a la resta de zones
s’aplicaria la tarifa B.
La tarifa variaria en funció del distintiu ambiental de què disposi el vehicle, essent gratuïta per als vehicles amb zero
emissions i més cara per als vehicles sense etiqueta.
La tarifa que es proposa per al primer i el segon any, en les modalitats A i B i en funció de la tipologia del vehicle –
distintiu ambiental de què disposi – és la següent, en preus per hora d’estacionament:

Tarifa
Tarifa A
Tarifa B

0
0,00 €
0,00 €

ECO

Distintiu ambiental
C

0,75 €
0,50 €

1,25 €
0,75 €

B

Resta

1,25 €
0,75 €

1,50 €
1,00 €

B
1,75 €
1,25 €

Resta
2,00 €
1,50 €

I per al tercer any, la proposta de tarifa seria la següent:
Distintiu ambiental
Tarifa
Tarifa A
Tarifa B

0
0,00 €
0,00 €

ECO
1,25 €
0,75 €

C
1,75 €
1,25 €

A més, s’ampliaria l’horari de regulació durant tot l’any (de 09.00 a 20.00 hores) i de dies durant l’estiu (diumenge
inclòs).

Zona taronja
Les tarifes quedarien com segueix:
Concepte
Tiquet de matí o tarda (fins a 6 hores)
Tiquet de tot el dia (de 6 a 10 hores)
Anul·lació de denúncia
Adhesiu zona taronja per vehicle no censat, a l'any

Preu
5,00 €
10,00 €
8,00 €
51,50 €

A la tarifa que s’aprovi es podria contemplar la possibilitat d’estades per hores, al preu proporcional dels tiquets fins
a 6 o fins a 10 hores.
Per altra part, es restringeix el període d’aplicació de la zona taronja de l’1 de juny al 31 d’agost, suprimint el mes
de setembre. Es manté l’horari de dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00 hores.
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Zona verda exclusiva per a residents
Les tarifes que a aplicar serien:


Residents de la zona. El component base de la taxa és de 0,20 €/dia, amb un màxim d'1,4 €/setmana. Si és
té dret a la bonificació per vehicle 0 emissions o per no denúncies, l'import final serà de 0 €/dia.



Les persones usuàries foranes o residents d’altres zones no podran estacionar dins aquestes places.

Aparcaments exclusius per abonaments: plaça del Mercat Vell i plaça de Marcel·lina Monteys
Els aparcaments de la plaça del Mercat Vell i de la plaça de Marcel·lina Monteys, que ara mateix combinen places
en règim rotació com a zona blava i places d’abonament, es dedicarien únicament a places en règim d’abonament,
atesa la gran demanda residencial existent.
No es contempla cap increment sobre les tarifes actuals, que quedarien de la següent manera:
Preu/mes
Concepte
Vehicles de quatre rodes
Vehicles de dues rodes
Reposició del comandament de l’aparcament

Pl. M. Monteys
65,00 €
30,00 €
40,00 €

Pl. Mercat Vell
85,00 €
30,00 €
40,00 €

Tot i això, una vegada unificada la gestió de tots els aparcaments soterrats, es podrà estudiar la homogeneïtzació de
la tarifa mensual, tenint en compte els costos comuns.

Aparcament de l’Edifici Centre
A l’aparcament de l’Edifici Centre es continua amb la distribució actual d’una planta per abonats i una planta en
sistema de rotació horària.
Per tal d’incentivar l’ús de l’aparcament, es redueix la tarifa horària dels actuals 2,10 € a 1,75 € per hora, igualant-la
a la de la zona blava en el segon any.
Es manté la tarifa de 70 € mensuals per als abonaments.
En funció de la seva ocupació, caldrà la introducció dels abonaments que més es puguin ajustar a la demanda que
es vagi produint.

Aparcament de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil
S’aplicaria el mateix preu de tarifa horària – 1,75€/h – i d’abonament – 70€ mensuals – que a l’aparcament de l’Edifici
Centre
A més, s’introduirien diferents packs i abonaments semblants als que s’apliquen en altres aparcaments públics, per
tal que esdevingui un pol d’atracció de viatges al centre del municipi. Una proposta seria la següent:
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Concepte

Preu

Abonament 24 hores / mes
Abonament 24 hores / mes reduït
Pack 26 hores mes

70,00 € L’actual
60,00 € Col·lectius especials
15,00 € 26 hores a gastar quan es vulgui.

Pack 82 hores mes
Una setmana

25,00 € 82 hores a gastar quan es vulgui.
35,00 € Estacionament durant 1 setmana.

Dia mensual
Pack cole
Pack 5 € / dia

50,00 € De dilluns a diumenge, de 07 a 22 h.
0,00 € 20’ al dia per deixar els nens es escola, en diverses franges horàries.
5,00 € De 07 a 21.30 h., qualsevol dia de la setmana.

Pack nit mensual
Packs a mida
Pack motot 24 h.

30,00 € De dilluns a divendres de 20 a 09 h. i dissabte i diumenge 24 h.
----- Adaptats a demanda
35,00 €

Pack conveni

Observacions

----- Tarifes especials per a col·lectius o equipaments del municipi.

Per altra part, caldrà modificar l’article 8è de l’ordenança “Gestió per concessió”, tenint en compte el nou règim de
prestació del servei.
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Annex 4. Personal a subrogar
A partir de 1 de gener de 2022:
Mitjans personals aportats per l’Ajuntament del Masnou:

Lloc de treball
Operari de
serveis urbans

Dotació
1

Antiguitat
07/06/2018

Tipus de
contracte
Interinitat

Operari de
serveis urbans

1

02/11/2018

Interinitat

AP

Operari de
serveis urbans

1

07/05/2019

Interinitat

Operari de
serveis urbans

1

07/05/2019

Operari de
serveis urbans

1

01/01/2020

Productivitat
21,50 €

Paga extra
desembre
248,92 €

Total
salari
mensual
1.763,92 €

Seg. Social
556,52 €

Total
mensual
2.320,43 €

Salari base
612,59 €

Antiguitat
15,08 €

37.5h

612,59 €

15,08 €

227,85 €

637,98 €

21,50 €

248,92 €

248,92 €

1.763,92 €

556,52 €

2.320,43 €

AP

37.5h

612,59 €

227,85 €

637,98 €

21,50 €

246,40 €

246,40 €

1.746,32 €

550,97 €

2.297,29 €

Interinitat

AP

37.5h

612,59 €

227,85 €

637,98 €

21,50 €

246,40 €

246,40 €

1.746,32 €

550,97 €

2.297,29 €

Interinitat

AP

37.5h

612,59 €

227,85 €

637,98 €

21,50 €

246,40 €

246,40 €

1.746,32 €

550,97 €

2.297,29 €

Categoria
AP

Dedicació
37.5h

Complement
específic
637,98 €

Paga extra
juny
248,92 €

Complement
destinació
227,85 €

Mitjans personals procedents de l’actual concessionària del servei d’estacionament amb limitació horària de vehicles en la via pública (SABA):

Lloc de treball

Dotació

Antiguitat

Inspector/agent
zona regulada

1

02/06/2011

Inspector/agent
zona regulada

1

Cap d’equip zona
regulada

1

Tipus de
contracte

Categoria

Dedicació

Observacions

Indefinit a
temps
parcial

D-2

63,27%

Excedència
voluntària fins
30/06/2022.

15/03/2021

Interinitat a
temps
parcial

D-2

60,00%

Substitució
excedència
voluntària.

03/09/2001

Indefinit a
temps
complet

D-1

100,00%

Salari base

Antiguitat

852,72 €

1.616,40 €

242,46 €

Total
salari
mensual

Plus
quebranto

Paga extra
març

Paga extra
juliol

Paga extra
desembre

3,76 €

71,06 €

71,06 €

71,06 €

1.096,66 €

344,43 €

1.441,09 €

154,91 €

154,91 €

154,91 €

2.323,58 €

748,19 €

3.071,77 €

Seg. Social

Total
mensual
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Annex 5. Béns adscrits al servei
1. Béns aportats per l’Ajuntament del Masnou.
1.1. Aparcaments soterrats i les seves instal·lacions
Béns
Aparcament Pl. Nova
Aparcament Pl. Nova, millores diverses
Aparcament Ed. Centre
Aparcament Pl. M. Monteys
Aparcament Pl. Mercat Vell

Quantitat
1
1
1
1
1

Valor unitari
1.000.000,00 €
45.386,02 €
689.720,66 €
770.990,00 €
779.717,78 €

Data inici
12/04/2019
12/04/2019
29/03/1979
31/12/2001
14/04/2011

Valor
1.000.000,00 €
45.386,02 €
689.720,66 €
770.990,00 €
779.717,78 €

Vida
Anys
útil
restants
50,00
48,00
50,00
48,00
50,00
8,00
50,00
30,00
50,00
40,00

Valor actual
960.000,00 €
43.570,58 €
110.355,31 €
462.594,00 €
623.774,22 €

Amortització
anual
20.000,00 €
907,72 €
13.794,41 €
15.419,80 €
15.594,36 €

Actualment es troba en procés de licitació per l’Ajuntament l’adquisició de noves instal·lacions que s’incorporaran als estacionaments soterrats i de nous parquímetres per la
zona verda i per l’ampliació de la zona blava. Aquests béns s’adscriuran també a SUMEM quan s’hagi formalitzat el contracte de subministrament. El detall d’aquests béns és
el següent (els valors unitaris es corresponen amb el preu de licitació):
Maquinària i instal·lacions
Parquímetres nous
Obra civil col·locació expenedors
Grups d'entrada (Tipus A)
Grups d'entrada (Tipus B)
Grups de sortida (Tipus A)
Grups de sortida (Tipus B)
Caixers automàtics de pagament
Validador autònom online
Grups de control i gestió
Conjunt de llicències de software per la gestió del maquinari
Sistema de motorització de portes
Sistema de control d'accessos de vianants i videovigilància
Sistema de control d'accessos de vianants i videovigilància

Quantitat
6
8
2
2
2
2
3
1
5
1
6
2
2

Valor unitari
8.062,50 €
437,50 €
8.820,00 €
6.952,50 €
7.884,00 €
6.952,50 €
14.377,50 €
900,00 €
3.510,00 €
2.340,00 €
1.215,00 €
2.880,00 €
2.700,00 €

Data inici

Valor
48.375,00 €
3.500,00 €
17.640,00 €
13.905,00 €
15.768,00 €
13.905,00 €
43.132,50 €
900,00 €
17.550,00 €
2.340,00 €
7.290,00 €
5.760,00 €
5.400,00 €

Vida útil
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Anys restants
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Valor actual
48.375,00 €
3.500,00 €
17.640,00 €
13.905,00 €
15.768,00 €
13.905,00 €
43.132,50 €
900,00 €
17.550,00 €
2.340,00 €
7.290,00 €
5.760,00 €
5.400,00 €

Amortització
anual
4.837,50 €
350,00 €
1.764,00 €
1.390,50 €
1.576,80 €
1.390,50 €
4.313,25 €
90,00 €
1.755,00 €
234,00 €
729,00 €
576,00 €
540,00 €
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Senyalització
Senyalització horitzontal
Senyal inici zona plac 900x600 mm
Suport alumini senyal inici 76 mm i 3,5 m
Senyals parquímetres
Suport senyals parquímetres

Quantitat
2.872
176
176
30
10

Valor unitari
17,70 €
97,00 €
93,00 €
90,00 €
75,00 €

Data inici

Valor
50.834,40 €
17.072,00 €
16.368,00 €
2.700,00 €
750,00 €

Vida útil
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Anys restants
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Valor actual
50.834,40 €
17.072,00 €
16.368,00 €
2.700,00 €
750,00 €

Amortització
anual
10.166,88 €
3.414,40 €
3.273,60 €
540,00 €
150,00 €

Equips informàtics
Terminal portàtil de denúncies
Impressora portàtil de denúncies

Quantitat

Data inici

5
5

Valor unitari
812,50 €
731,25 €

Valor
4.062,50 €
3.656,25 €

Vida útil
10,00
10,00

Anys restants
10,00
10,00

Valor actual
4.062,50 €
3.656,25 €

Amortització
anual
406,25 €
365,63 €

Aplicacions informàtiques
Plataforma integrada de gestió
Aplicació de pagament per a mòbil
Llicència OCR per detecció de matrícules amb terminal portàtil

Quantitat

Data inici

1
1
5

Valor unitari
11.250,00 €
3.750,00 €
875,00 €

Valor
11.250,00 €
3.750,00 €
4.375,00 €

Vida útil
5,00
5,00
5,00

Anys restants
5,00
5,00
5,00

Valor actual
11.250,00 €
3.750,00 €
4.375,00 €

Amortització
anual
2.250,00 €
750,00 €
875,00 €
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2. Béns procedents de l’actual concessionària del servei d’estacionament amb limitació horària de vehicles en la via pública (SABA):
Tot seguit es detallen els béns procedents de la inversió realitzada per l’actual empresa concessionària del servei. Amb tot, cal destacar que aquests bésn es troben totalment
amortitzats.

Data inici

12
13
1
13
12
13
13
13
6
13
13
13
13
1
13
13
13

Valor unitari
4.990,00 €
4.990,00 €
11.884,55 €
240,77 €
1.208,33 €
1.550,00 €
230,00 €
390,00 €
150,00 €
300,00 €
20,00 €
70,00 €
90,00 €
2.480,00 €
40,00 €
210,00 €
40,00 €

Valor
59.880,00 €
64.870,00 €
11.884,55 €
3.130,01 €
14.500,00 €
20.150,00 €
2.990,00 €
5.070,00 €
900,00 €
3.900,00 €
260,00 €
910,00 €
1.170,00 €
2.480,00 €
520,00 €
2.730,00 €
520,00 €

Vida útil
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Anys restants
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valor actual
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Amortització
anual
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Data inici

2
1

Valor unitari
1.180,00 €
490,00 €

Valor
2.360,00 €
490,00 €

Vida útil
10,00
10,00

Anys restants
0,00
0,00

Valor actual
0,00 €
0,00 €

Amortització
anual
0,00 €
0,00 €

Quantitat
207

Valor unitari
1,50 €

Data inici

Valor
310,50 €

Vida útil
10,00

Anys restants
0,00

Valor actual
0,00 €

Amortització
anual
0,00 €

Maquinària i instal·lacions
Parquímetres zona taronja
Parquímetres zona blava
Instal·lació parquímetres
Connexió i posta en marxa plataforma T. Enterprise
Reubicació parquímetres actuals
Lector targetes de proximitat
Lector targetes Mirafare
Lector codi de barres
Cofres recaptació moneda recanvi
Opció comunicacions 3G
Teclat alfanumèric
Pantalla color
Expansió port
Equip codificació targetes de proximitat
Implantació pagament amb mòbil
Tapes parquímetres
Configuració sistema i PK per serveis pagament per mòbil

Quantitat

Equips informàtics
PDA i impressora denúncies
Configuració i posta en marxa servidor PDA

Quantitat

Aplicacions informàtiques
Servei pagament amb mòbil
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Annex 6. Pressupost d’execució del servei
Despeses
A.
Personal
1.1.
Direcció (Gerència)
1.2.
Suport administratiu
2.1.
Aparcaments soterrats: Operari/ària de serveis urbans
2.2.
Estacionament en superfície: Cap d'equip zona regulada
2.3.
Estacionament en superfície: Inspector / agent zona regulada
2.4.
Estacionament en superfície: operari/ària de serveis urbans
B.
Manteniment
1.
Manteniment de maquinària i software
2.
Aplicacions informàtiques
3.
Consumibles
4.
Neteja
C.
Serveis externs
1.
Recaptació de parquímetres i caixers
2.
Control remot dels aparcaments en horari nocturn i festiu
3.
Assegurances
D.
Subministraments i comunicacions
1.
Subministraments
2.
Comunicacions
E.
Despeses diverses
1.
Vestuari del personal
F.
Amortitzacions
1.
Edificis i altres construccions
2.
Maquinària i instal·lacions
3.
Senyalització
4.
Equips informàtics
5.
Aplicacions informàtiques
Despeses directes
G.
Despeses generals (B+C+D+E)*10%
Despeses totals

10%

2022
364.167,52 €
51.996,83 €
22.076,89 €
110.676,04 €
37.598,59 €
17.308,63 €
124.510,54 €
81.840,00 €
60.840,00 €
1.500,00 €
7.200,00 €
12.300,00 €
91.795,25 €
28.800,00 €
56.100,00 €
6.895,25 €
3.600,00 €
2.600,00 €
1.000,00 €
4.972,91 €
4.972,91 €
105.200,44 €
77.160,27 €
19.546,55 €
7.378,00 €
365,63 €
750,00 €
651.576,12 €
18.220,82 €

2023
396.851,03 €
53.036,77 €
22.518,43 €
112.889,56 €
38.350,56 €
17.654,81 €
152.400,90 €
82.444,50 €
60.840,00 €
1.500,00 €
7.423,20 €
12.681,30 €
92.009,00 €
28.800,00 €
56.100,00 €
7.109,00 €
3.711,60 €
2.680,60 €
1.031,00 €
5.566,53 €
5.566,53 €
105.200,44 €
77.160,27 €
19.546,55 €
7.378,00 €
365,63 €
750,00 €
685.783,10 €
18.373,16 €

2024
386.755,54 €
36.065,00 €
22.968,80 €
115.147,35 €
39.117,57 €
18.007,90 €
155.448,92 €
83.067,74 €
60.840,00 €
1.500,00 €
7.653,32 €
13.074,42 €
92.229,38 €
28.800,00 €
56.100,00 €
7.329,38 €
3.826,66 €
2.763,70 €
1.062,96 €
5.739,09 €
5.739,09 €
105.200,44 €
77.160,27 €
19.546,55 €
7.378,00 €
365,63 €
750,00 €
676.818,86 €
18.486,29 €

2025
394.490,66 €
36.786,30 €
23.428,17 €
117.450,30 €
39.899,92 €
18.368,06 €
158.557,90 €
83.710,30 €
60.840,00 €
1.500,00 €
7.890,57 €
13.479,73 €
92.456,59 €
28.800,00 €
56.100,00 €
7.556,59 €
3.945,29 €
2.849,37 €
1.095,91 €
5.917,00 €
5.917,00 €
105.200,44 €
77.160,27 €
19.546,55 €
7.378,00 €
365,63 €
750,00 €
685.720,28 €
18.602,92 €

2026
402.380,47 €
37.522,03 €
23.896,74 €
119.799,30 €
40.697,92 €
18.735,42 €
161.729,06 €
84.372,78 €
60.840,00 €
1.500,00 €
8.135,18 €
13.897,60 €
92.690,85 €
28.800,00 €
56.100,00 €
7.790,85 €
4.067,59 €
2.937,70 €
1.129,89 €
6.100,43 €
6.100,43 €
105.200,44 €
77.160,27 €
19.546,55 €
7.378,00 €
365,63 €
750,00 €
694.812,55 €
18.723,16 €

669.796,94 €

704.156,26 €

695.305,14 €

704.323,19 €

713.535,72 €
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Ingressos
a.
1.
2.
3.
b.
1.
2.
3.
4.
c.
1.
2.

2022
487.156,41 €
295.594,35 €
94.435,56 €
97.126,50 €
225.840,00 €
39.780,00 €
39.780,00 €
84.000,00 €
62.280,00 €
67.003,59 €
13.860,00 €
53.143,59 €

2023
564.372,50 €
340.434,95 €
94.435,56 €
129.502,00 €
225.840,00 €
39.780,00 €
39.780,00 €
84.000,00 €
62.280,00 €
90.979,00 €
21.483,00 €
69.496,00 €

2024
604.952,35 €
381.014,79 €
94.435,56 €
129.502,00 €
225.840,00 €
39.780,00 €
39.780,00 €
84.000,00 €
62.280,00 €
90.979,00 €
21.483,00 €
69.496,00 €

2025
604.952,35 €
381.014,79 €
94.435,56 €
129.502,00 €
225.840,00 €
39.780,00 €
39.780,00 €
84.000,00 €
62.280,00 €
90.979,00 €
21.483,00 €
69.496,00 €

2026
604.952,35 €
381.014,79 €
94.435,56 €
129.502,00 €
225.840,00 €
39.780,00 €
39.780,00 €
84.000,00 €
62.280,00 €
90.979,00 €
21.483,00 €
69.496,00 €

Ingressos totals

780.000,00 €

881.191,50 €

921.771,35 €

921.771,35 €

921.771,35 €

Resultat pressupostari

110.203,06 €

177.035,24 €

226.466,21 €

217.448,16 €

208.235,63 €

26,46%

25,30%

25,76%

25,57%

25,39%

Estacionaments en superfície
Zona blava
Zona taronja
Zona verda exclusiva per a residents
Abonaments en aparcaments soterrats
Pl. del Mercat Vell
Pl. de Marcel·lina Monteys
Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Rotació en aparcaments soterrats
Edifici Centre
Plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Serveis externs (B+C+D) en relació amb les despeses totals
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Annex 7. Protecció de dades de caràcter personal
Primer. Obligacions de SUMEM. SUMEM s’obliga a:
1) Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat descrites al plec de condicions i en
les possibles modificacions o addendes que s’hi puguin fer. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats
diferents.
2) Tractar les dades d’acord amb les instruccions, complementàries de les que figuren en aquest annex, que li
pugui donar l’Ajuntament del Masnou. Si SUMEM considera que alguna de les instruccions rebudes és contrària
a una norma legal, n’informarà immediatament a l’Ajuntament del Masnou.
3) Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que ha adoptat i
aplicarà a les dades.
4) No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de l’Ajuntament del Masnou
o en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats pròpies del desenvolupament del
conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà propi i del plec de condicions.
5) Comunicar les dades a altres encarregats del tractament d’acord amb les instruccions que li pugui donar
l’Ajuntament del Masnou. En aquest cas, l’Ajuntament del Masnou haurà d’identificar, prèviament i per escrit,
a qui s’han de comunicar les dades, així com les que cal comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per
procedir a la comunicació.
6) Informar amb caràcter previ l’Ajuntament del Masnou, en el cas que per complir l’encàrrec rebut, SUMEM hagi
de transferir dades a un país tercer no membre de la Unió Europea.
7) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut
d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després que finalitzi la vigència de l’encàrrec de gestió.
8) Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de forma expressa i per
escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, obligacions de les quals
cal informar convenientment.
9) Garantir la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades.
10) Mantenir a disposició de l’Ajuntament del Masnou la documentació que acredita que es compleixen aquestes
obligacions.
11) Col·laborar amb l’Ajuntament del Masnou si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció de
dades i en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzar-les.
12) Posar a disposició de l’Ajuntament del Masnou la informació necessària per demostrar que compleix les seves
obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor
autoritzat pel responsable.
13) Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i confidencialitat de les
dades. En tot cas implantarà mecanismes per:
a)

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de
tractament.

b) Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident.
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c)

Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o pseudonimitzades.

14) Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives que
garanteixen l’eficàcia del tractament.
15) Disposar d’un document de seguretat amb indicació de les mesures de seguretat de nivell alt, en el qual hi
constaran les mesures de seguretat i els procediments tècnic-administratius que s'implementaran per garantir
la seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin.
16) Disposar d'una relació de persones autoritzades a accedir a la informació amb indicació del nivell d'accés
autoritzat i d'un procediment que permeti registrar els accessos a la informació, amb indicació de l'usuari, la
data i hora d'accés, el tipus d'accés i els registres als quals s'ha accedit.
17) Habilitar els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions en allò que es refereix a l'intercanvi de
dades a través de xarxes públiques (internet) de tal manera que es garanteixi la privacitat i la integritat de les
dades transmeses.
L’Ajuntament del Masnou vetllarà perquè SUMEM compleixi les seves obligacions. Per tal de supervisar el
tractament, podrà demanarà a SUMEM la informació que consideri necessària.
En el grau i mesura que hi hagi prestacions o activitats vinculades al servei encarregat a SUMEM que puguin ser
contractades a tercers, les mesures descrites en aquest pacte hauran de ser aplicades pel tercer adjudicatari de
l’encàrrec.
Segon. Interlocució. Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació al
tractament de les dades personals, la interlocució entre ambdues la faran les persones que realitzin les funcions de
delegat de protecció de dades de cadascuna d’elles.
Tercer. Violacions de seguretat. SUMEM ha d’informar a l’Ajuntament del Masnou, sense dilació indeguda i en
qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores d’ençà que en tingui coneixement, de les violacions de la seguretat
que afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la informació rellevant per documentar i
comunicar la incidència.
Si no és possible facilitar tota la informació de manera immediata, s’haurà de fer de manera gradual però sense
dilació. La informació es proporcionarà per mitjà de correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació
següent:
1) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat de persones interessades afectades, i les categories i el nombre aproximat de registres de dades
personals afectats.
2) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
3) Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les adoptades per limitar els possibles
efectes negatius.
Quart. Subcontractació. L’Ajuntament del Masnou autoritza SUMEM a contractar amb tercers la utilització de
plataformes informàtiques, serveis d’allotjament de dades i altres serveis o recursos complementaris a fi i efecte
d’aconseguir un òptim desenvolupament de l’encàrrec de gestió i la millor consecució de les seves finalitats.
Atès que es tracta de serveis d’alt valor afegit i molt especialitzats, SUMEM queda autoritzat a optar pels proveïdors
que ofereixin millors garanties i prestacions. La contractació d’aquests serveis s’efectuarà per compte i sota la
responsabilitat de SUMEM.
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La contractació per part de SUMEM dels serveis indicats en el punt anterior es comunicarà a l’Ajuntament per escrit
i amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de l’inici dels treballs per part del tercer que prestarà el
servei. SUMEM informarà de les dades de l’empresa subcontractista i de l’abast precís dels serveis encarregats.
El subcontractista assumirà la condició d’encarregat del tractament per compte de SUMEM. Estarà obligat a complir
almenys les obligacions que aquest document estableix per a SUMEM en matèria de confidencialitat, seguretat i
aplicació de les dades exclusivament al compliment de les finalitats de l’encomana. Correspondrà a SUMEM
formalitzar la nova relació amb el tercer, de manera que quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions,
obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos termes i garanties per als drets de les persones afectades. A
aquest efecte signarà amb el tercer un document on figuraran les seves obligacions i responsabilitats, així com els
procediments i protocols per a verificar-ne el compliment. Si l’empresa contractada per SUMEM incomplís les seves
obligacions SUMEM continuarà essent plenament responsable l’Ajuntament del Masnou pel que fa als perjudicis
que es puguin causar.
Cinquè. Exercici dels drets per part de parts interessades. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les
persones afectades correspondrà exclusivament a l’Ajuntament del Masnou.
Si les persones afectades s’adrecessin a l’Ajuntament del Masnou per a exercir els seus drets, SUMEM ho comunicarà
a l’Ajuntament del Masnou per escrit en el termini màxim d’un dia hàbil a partir del moment en el que s’hagi rebut
la sol·licitud, adjuntant tota la informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud.
Sisè. Resolució de l’encàrrec i destí de les dades. Amb la resolució de l’encàrrec de gestió, SUMEM lliurarà al
responsable del tractament de dades personals de l’Ajuntament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports
on constin.
En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual SUMEM deixarà de tractar les dades. No obstant això,
podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de
tractament, mentre es puguin derivar responsabilitats per l’execució de l’encàrrec de serveis.
Així mateix, SUMEM podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització d'estudis o l’elaboració
d’estadístiques. En qualsevol, aquestes dades seran despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.
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