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Títol de l’acord:
Suspensió i modificació de l’encàrrec de la gestió del servei a Serveis Urbans del
Masnou, Empresa Municipal, SL (SUMEM), per la prestació del servei públic municipal
d’estacionament regulat de vehicles.
Text de l’acord:
Atès que en data 18 de febrer de 2021 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar
inicialment l’expedient 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 i que, fet el tràmit
d’informació pública, l’acord va esdevenir definitiu el 13 d’abril de 2021.
Considerant que aquell establiment determinava que la gestió del servei es faria de
forma directa, mitjançant encàrrec formulat a la societat mercantil local Serveis Urbans
del Masnou, Empresa Municipal, SL, en qualitat de mitjà propi de l’Ajuntament del
Masnou, d’acord amb el que es disposa a l’article 3 dels seus socials i que aquest
encàrrec es va materialitzar per acord inicial del Ple, adoptat en la sessió celebrada el
21 d’octubre de 2021, acord que va esdevenir definitiu el 13 de desembre de 2021,
transcorregut el període d’exposició pública.
Atès que la societat municipal va assumir la gestió del servei d’estacionament regulat
de vehicles des de gener de 2022.
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Tenint en compte les demores que es van produir entre l’establiment del servei (febrer
de 2021), la creació de la societat mercantil local (octubre de 2021) i l’inici efectiu de
les operacions de la societat (desembre de 2021), així com el retard en la licitació i
l’adjudicació dels nous recursos materials necessaris per la implantació dels canvis en
el servei (desembre de 2021), que han generat dificultats per la posta en marxa de la
zona verda i de l’ampliació de places a la zona blava, així com el fet que han sorgit
diversos dubtes respecte a les característiques de la zona verda (tarifes, extensió,
horari, exclusivitat) que han dut l’equip de govern municipal a efectuar una
reformulació del disseny inicialment previst el febrer de 2021.
Atès que aquesta reformulació comporta que alguns dels apartats continguts en 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 com s’ha dit pel Ple de
l’Ajuntament el 21 d’octubre de 2021 no puguin aplicar-se d’acord amb les previsions
inicials.

Vist l’informe del Gerent municipal en el que detalla aquestes circumstàncies, es
conclou que cal procedir a suspendre l’aplicació de totes les referències contingudes al
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 a la zona verda, a la modificació de
tarifes i del nombre de places de la zona blava i altres relacionades.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data
20 d’abril de 2022.
En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la corporació adopta, per majoria
absoluta, dels presents (21), els acords següents:
Primer.

Suspendre l’aplicació 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:
-

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.

Modificar el contingut de l’apartat 7 “Personal”, d’acord amb el 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:
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Lloc de treball

Dotació

Cap d’equip o encarregat

1,0

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

2,4

Vigilant o operari de serveis – Aparcaments soterrats

4,0

Tercer. Modificar el contingut de l’Annex 1 “Distribució de places d’estacionament de
vehicles corresponents al servei”, segons el 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

Ubicació

Zona blava

211
Nucli antic

66

Ocata 1

131

Ocata 2

14

Zona taronja

747
Can Teixidor, Voramar I i Voramar II

594

Nucli antic (Amadeu I)

110

Ocata 2 (Torrent de Can Gaio)

43

Estacionaments soterrats

490

Abonaments

213
Pl. del Mercat Vell

21

Pl. de Marcel·lina Monteys

35

Edifici Centre
Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Rotació

Pl. Nova de les Dones del Tèxtil
Total

105
52
277

Edifici Centre

Quart.

Places

74
203
1.448

Determinar que la suspensió dels apartats esmentats al punt 1 anterior es
mantindrà fins l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament del Masnou d’un nou
encàrrec de la gestió del servei d’estacionament regulat de vehicles a
SUMEM, SL, expedient que es tramitarà una vegada es produeixi l’aprovació
definitiva de la modificació de l’establiment del servei.
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Cinquè. Establir que durant el termini de vigència d’aquesta suspensió, i fins
l’aprovació del nou encàrrec de gestió, es mantindran les actuals condicions
de funcionament de les prestacions vigents (zona blava, zona taronja i
aparcaments soterrats), pel que fa a dotació de personal, horaris i tarifes.
Sisè.

Facultar l’Alcalde per la signatura de l’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, signat en
data 15 de desembre de 2021, la minuta de la qual forma part i recull les
esmenes detallades.

Setè.

Emplaçar la representació de la societat Serveis Urbans del Masnou,
Empresa Municipal, SL a la signatura de l’Addenda a l’esmentat Conveni.

Vuitè.

Publicar l’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 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 (3 regidors) i CUP-AMUNT
(1 regidora), hi voten a favor.
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Els grups municipal de Fem Masnou (3 regidors), JxCAT-UNITS (3 regidors) i Cs (2
regidors), s’abstenen.

