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Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou, 
 
CERTIFICO:  
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària del dia 21 de març de 
2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que literalment diu el següent: 

 “En data 6 de març, en sessió urgent i extraordinària, el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar inicialment l’establiment del servei d’aparcament públic soterrani per a vehicles 
situat plaça pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre del Masnou 
(antiga DOGI). 

Vist l’estudi econòmic de la tècnica de Gestió Econòmica de data 8 de març de 2019, 
sobre la taxa del servei d’aparcament públic subterrani per a vehicles situat a la plaça 
pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre. 
 

L’11 de març de 2019, la tècnica de Mobilitat ha emès un informe en el qual posa de 
manifest que l’Ajuntament del Masnou ha desenvolupat en el sector delimitat pels 
carrers d’Itàlia, Flos i Calcat, Roger de Flor i Pintor Domènech Farré el projecte de l’Illa 
Centre, que preveu convertir aquesta zona en un nou centre d’activitat social del 
municipi, amb habitatge, comerç, jocs infantils, una plaça pública i compta amb més de 
500 places d’aparcament entre privades i municipals. 
 
Afegeix que l’Ajuntament ha rebut part de la planta -1 de l’estacionament que es troba 
sota de la plaça, al qual s’accedeix pel carrer de Flos i Calcat, 14. Aquesta planta te 
112 places per vehicles de 4 rodes i 10 places per vehicles de 2 rodes que són de 
propietat privada i vinculades a un gran establiment comercial i 142 són de propietat 
municipal. 
 
El 28 de febrer de 2019, es va formalitzar un conveni per a la cessió de l’ús de les 
places propietat de GESDIP, S.A.U. 
 
L’Ajuntament del Masnou assumeix l’explotació i la gestió conjunta de la totalitat de les 
places resultants, ubicades a l’aparcament subterrani ubicat a la planta -1 de la plaça 
pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre del Masnou, d’acord amb la 
distribució de places següent: 
 
 
 

Tipus de places 

Propietari  
 

Total 

Ajuntament 
del Masnou 

GESDIP, 
S.A.U. 

Vehicles de 4 rodes 142 112 254 

Vehicles de 2 rodes 0 10 10 

Suma 142 122 264 

 

En relació al règim d’usos, inicialment s’ha decidit distribuir les places de la manera 
següent: 

 
 

 
 
 
 

Nombre de places per 

règim 

Per vehicles de 

4 rodes 

Per vehicles de 

2 rodes 

 

Total places 
Distribució 

règims 

Abonats 50 10 60 23% 

Rotació 204 0 204 77% 

Total 254 10 264 100% 
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Pel que fa als ingressos previstos per aquest concepte en un any: 
 

Resum ingressos Rotació Abonats Total 

 4 rodes 4 rodes 2 rodes  

Nombre de places 204 50 10 264 

Ingressos/any 72.805,76 € 42.000,00 € 3.600,00 € 118.405,76 € 

Ingresos/plaça/any 356,89 € 840,00 € 360,00 € 448,51 € 
 

Ingressos/plaça/mes 
 

29,74 € 
 

70,00 € 
 

30,00 € 
 

37,38 € 

 

Finalment, proposa la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, per afegir 
la regulació del aparcament subterrani ubicat a la planta -1 de la plaça pública 
resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre del Masnou, d’acord amb els 
informes emesos per la tècnica de Gestió Econòmica. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb 
data 13 de març de 2019. 
 
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- APROVAR provisionalment la modificació de la taxa per estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local, que quedarà redactat de la 
manera següent: 
 

Article 5è Tarifa 
Modificar l’apartat F) per afegir les tarifes del aparcament públic subterrani per a 
vehicles situats a la plaça pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre i 
amb aquesta incorporació l’actual apartat F) quedarà com G), d’acord amb el detall 
següent: 

 

F) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la plaça pública 
resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre 

1. Rotació 

 Vehicle Vehicle 
 4 rodes 2 rodes 

1.1 Horari diürn 
Preu per minut  ............................................. 0,0350 € 0,0175 € 
Estada completa diürna .................................. 18,00 € 9,00 € 
Esta completa diürna d’un mes ....................... 53,00 € 26,00 € 

 
 

1.2 Horari nocturn 
Preu per minut ............................................ 0,01790 € 0,008950 € 
Estada completa nocturna ................................ 9,00 € 5,00 € 
Esta completa nocturna d’un mes ................... 27,00 € 14,00 € 

 

2. Abonaments, per usuari particulars al mes 

2.1  Vehicle de quatre rodes, al mes.....................................70,00 € 
2.2  Vehicle de dues rodes, al mes........................................30,00 € 
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G) Reposició del comandament de les pilones automàtiques a la via pública:  
1.  Reposició del comandament  .....................................................40,00  € 

 
 

Article 7è. Gestió i ingrés 
Modificar el punt 2 per afegir regulació del aparcament públic Illa Centre i amb 
aquesta incorporació l’actual punt 2 passarà a serà el punt 3, quedant redactat de la 
següent manera:: 

 
2. Article 5 F.1 ) Aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la plaça 
pública resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre, 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, F.2, per abonats i G): 
 

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, l’Edifici Centre i els abonaments 
mensuals de l’aparcament públic subterrani per a vehicles situats a la plaça pública 
resultant de la promoció urbanística de l’Illa Centre 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 i la plaça del Mercat Vell, 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. 
 

Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 

Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 

gran difusió de la província. 
 

Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 

reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat 
d’acord plenari. 
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Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple 
extraordinari convocat el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la 
modificació a que fa referència l’acord provisional. 
 

Cinquè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el 
text íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la 
publicació en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.” 
 
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] 
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