Aprovat per majoria absoluta
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Títol de l’acord:
Aprovació del nou encàrrec de gestió del servei públic municipal d'estacionament
regulat de vehicles de l'Ajuntament del Masnou a la societat mercantil de capital
íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM).
Text de l’acord:
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el dia 18 de febrer de 2021 va aprovar
inicialment l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de
vehicles.
En no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el termini d’exposició
pública, en data 13 d’abril de 2021 va quedar automàticament elevat a definitiu l’acord
plenari d’aprovació inicial.
El Ple municipal, reunit en sessió ordinària el dia 22 d’abril de 2021, va aprovar
definitivament la creació de la societat mercantil de capital íntegrament públic Serveis
Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL (en endavant, SUMEM), de la qual n’és
soci únic, amb caràcter de mitjà propi de l’Ajuntament, d’acord amb el que es disposa
a l’article 3 dels seus Estatuts socials i amb un objecte social que comprèn el servei de
referència.
En data 15 de desembre de 2021 es va formalitzar l’encàrrec de gestió del servei
públic municipal d’estacionament regulat de vehicles a la societat mercantil local
Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, així mateix en sessió celebrada
en data 28 d’abril del 2022 el Ple va aprovar la suspensió parcial de l’encàrrec de
gestió.
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En data 28 d’abril de 2022 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment
l’expedient de modificació d’establiment del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el
projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei, aprovació que ha
esdevingut definitiva, després d’haver finalitzat el tràmit d’informació pública en data 6
de juliol de 2022, en no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el
termini d’exposició pública.
En el projecte d’establiment d’aquest servei d’estacionament regulat de vehicles es
marcaven els objectius d’unificar les diferents formes de gestió dels estacionaments
regulats de titularitat municipal i d’establir com a forma de gestió conjunta la gestió
directa, en la seva modalitat de gestió mitjançant una societat mercantil local.

Atesos els treballs desenvolupats per l’àmbit de Mobilitat i per la Gerència de
l’Ajuntament, amb la col·laboració i suport dels serveis jurídics i econòmics municipals.
Amb data 6 de juliol de 2022, la tècnica de Mobilitat i Via Pública va emetre informe
favorable en relació amb la Memòria de l’encàrrec de la gestió del servei i la Minuta de
conveni per a la formalització de l’encàrrec a mitjà propi a favor de SUMEM per a la
gestió del servei, que té com a annex el Plec de condicions que regulen l’encàrrec que
formula l’Ajuntament del Masnou a SUMEM.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 13 de juliol
de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (20), els acords següents:
Primer. Deixar sense efecte a partir del dia 29 de setembre de 2022 l’encàrrec de
gestió del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles de l’Ajuntament
del Masnou formalitzat en data 15 de desembre de 2021, encàrrec que va ser
modificat per acord de Ple en data 28 d’abril de 2022.
Segon. Aprovar el nou encàrrec de gestió del servei públic municipal d’estacionament
regulat de vehicles de l’Ajuntament del Masnou a la societat mercantil de capital
íntegrament públic Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, 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. Aquest nou
encàrrec de gestió regira a partir del dia de la implantació de la prova pilot d’àrea
verda que serà el 30 de setembre de 2022.
Tercer. Citar la representació de la societat Serveis Urbans del Masnou, Empresa
Municipal, SL per que formalitzi l’encàrrec del servei esmentat, mitjançant la signatura
del corresponent conveni i els seus annexes.
Quart. Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni de formalització de l’encàrrec,
junt amb el plec de condicions que ha de regular l’encàrrec de gestió.
Cinquè. Publicar el document de formalització de l’encàrrec i els seus annexes al perfil
del contractant de l’Ajuntament del Masnou, en els termes de l’article 32.6.b) i 63.6 de
la LCSP.
Posicionament
Els grups municipals d’ERC-AM-AM (9 regidors), PSC-CP (2 regidors) i CUP-AMUNT
(1 regidora), hi voten a favor.

ACTS1009

Els grups municipals de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), hi voten en contra.

