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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DEL MASNOU SOBRE LA MUNICIPALITZACIÓ DEL
SERVEI D’ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA AL MASNOU

D’acord amb les dades del contracte vigent que regula la seva prestació, el servei d’estacionament amb
limitació horària de vehicles al Masnou consta de 834 places, de les quals 207 corresponen a zona blava i la
resta, 627, corresponen a zona taronja.

La gestió i explotació d’aquest servei va ser adjudicada, per decret d’alcaldia, a SABA APARCAMIENTOS,
SA en data 9 d’agost de 2017 i el corresponent contracte va ser signat en data 31 d’agost de 2017.

Tal i com s’estableix al contracte esmentat, la durada del contracte és de dos anys, a partir de l’1 de
setembre de 2017, podent ser prorrogat fins a un màxim de dos anys més per acord exprés de la Junta
de Govern Local i de SABA APARCAMIENTOS, SA.

A finals d’any, i amb motiu del desenvolupament urbanístic d’Illa Centre, l’Ajuntament veurà
incrementada la seva oferta d’aparcament públic en més de 150 places, que s’afegiran a les 834 actuals

El passat 15 de febrer, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció, presentada pel grup
municipal d’ICV-EUiA i que incorporava modificacions a proposta d’ERC-MÉS i PDeCAT, en la qual
s’acordà dissenyar una nova oferta d’aparcament al municipi, que afavoreixi i prioritzi l’aparcament al
carrer dels vehicles que paguin l’impost de circulació al Masnou front als que ho fan a d’altres municipis,
i que aquesta nova oferta incorpori, si escau, la proposta d’establiment d’àrees verdes i/o taronja, així
com la modificació i/o ampliació de les actuals àrees d’estacionament regulat.

ICV-EUiA del Masnou reitera, un cop més, la seva aposta per la gestió pública dels serveis municipals, una
aposta que consta per escrit en el programa electoral amb què vàrem presentar-nos a les eleccions i, per
aquesta raó, creiem que ha arribat el moment de que l’Ajuntament passi a gestionar directament el servei
d’estacionament amb limitació horària del Masnou i tenim el convenciment que la gestió directa del mateix
serà beneficiosa tant per a la ciutadania com per al propi ajuntament.

Es per totes aquestes consideracions que el Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa que l’Ajuntament Ple
prengui els següents

ACORDS:

Primer.- Manifestar la voluntat per part de l’Ajuntament del Masnou de recuperar la gestió pública i
directa del servei d’estacionament amb limitació horària de vehicles al Masnou.

Segon.- Instar l’alcalde del Masnou a encarregar, al Grup de Treball creat en aplicació de la moció
sobre l’actualització de l’aparcament lliure i regulat al Masnou abans esmentada, 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’estacionament amb limitació horària de vehicles al Masnou.

Aquests tasques hauran d’estar finalitzades no més tard del 31 de desembre de 2017.

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.

Pel Grup Municipal d’ICV - EUiA

Màxim Fàbregas i Añaños
Portaveu del GM d’ICV-EUiA
Ajuntament del Masnou El Masnou, 2 d’abril de 2018


