Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 15 de novembre
de 2018, aprovà, per unanimitat, 20 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s,
CUP-PA, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP), la moció següent:

“Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la municipalització del
servei d'immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà de
grua i posterior trasllat al dipòsit municipal.
ICV-EUiA és una ferma partidària de que els serveis públics municipals siguin
gestionats directament per l’Ajuntament i així ho hem plasmat en els programes
electorals amb els què ens hem presentat a les successives eleccions municipals del
Masnou, les darreres de les quals es van celebrar el mes de maig de 2015.
Amb la intenció de complir amb el nostre compromís polític amb la ciutadania del
Masnou, el nostre grup municipal ha presentat, al llarg del present mandat, mocions en
les què hem proposat la municipalització de diferents serveis públics com ara el Servei
de Transport públic municipal, el de Subministrament d’aigua potable, el Servei
d’estacionament horària i el Servei d’Escoles bressol municipals.
Un altre dels serveis que el grup municipal d’ICV-EUiA considera objecte de
municipalització és el servei d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via
pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal.
El nostre grup creu que la gestió pública del servei esmentat, per les característiques
del mateix, no presenta excessives dificultats per a l’Ajuntament i que, a més, aquesta
gestió pública i directa permetrà una prestació del servei més eficaç que contribuirà a
millorar sensiblement el control de la disciplina viària al Masnou i, per tant, reduirà els
perjudicis que l’estructura de l’actual servei provoca als nostres veïns i veïnes, en no
ser capaç d’acabar amb els aparcaments damunt la vorera i passos de vianants, en
places d’aparcament reservades a persones de mobilitat reduïda i davant guals públics
o privats.
A més, en els darrers mesos i en diferents sessions del Ple municipal, diversos grups
municipals han manifestat també la seva opinió favorable a la municipalització de
serveis municipals.
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa.
Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que
l’Ajuntament Ple prengui els següents
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ACORDS:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament del Masnou d’iniciar, de manera
immediata, les tasques necessàries per tal d’estudiar la viabilitat de realitzar la gestió
pública i directa del servei d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via
pública per mitjà de grua i el posterior trasllat al dipòsit municipal abans de finals de
2019.
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El contingut i les conclusions dels treballs realitzats s’hauran de debatre, en sessió
Plenària, abans de finals d’abril de 2019.
Segon.- Instar l’alcalde del Masnou a encarregar, al Grup de Treball creat en aplicació
de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament sobre l’actualització de l’aparcament
lliure i regulat al Masnou, l’elaboració d’un pla de treball i d’actuacions que haurà
d’incloure, entre d’altres, la realització dels estudis tècnics i jurídico-econòmics que
analitzin la viabilitat econòmica i financera de la gestió pública del servei
d’immobilització de vehicles, la seva retirada de la via pública per mitjà de grua i el
posterior trasllat al dipòsit municipal.
Aquests tasques hauran d’estar finalitzades no més tard del 31 de març de 2019.
Tercer.- Organitzar una audiència pública per presentar i exposar a la ciutadania els
resultats del Grup de treball, per tal que siguin debatuts públicament i recollir les
aportacions que se’n puguin resultar.
Quart. Fer públics aquests acords a través dels mitjans habituals de comunicació de
l’Ajuntament.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
21/11/2018
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Secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
21/11/2018
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