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1. Objecte de la memòria 

L’objecte de la present memòria és el de determinar l’horitzó temporal que serà 
necessari establir a fi que la societat mercantil Serveis Urbans del Masnou Empresa 
Municipal, S.L. (en endavant SUMEM) pugui dotar-se dels recursos tècnics, econòmics 
i humans necessaris per assumir el servei municipal d’aigua potable del Masnou amb 
uns estàndards de qualitat d’acord a la legislació vigent i, en qualsevol cas, iguals o 
superiors als de l’actual prestador del servei. 

Per a tal fi s’ha agafat com a punt de partida l’estructura i recursos de què disposa 
SUMEM a data del present informe i s’ha fet una relació de tots aquells serveis, 
persones i actius de què l’empresa haurà de disposar per a estar en condicions 
d’assumir el servei. 

Un cop especificada l’estructura i els recursos que són necessaris implementar amb 
caràcter previ a la prestació del servei, s’ha elaborat un calendari de contractació 
tenint present que l’empresa es regeix per la llei de contractes del sector públic i que 
per tant caldrà iniciar tants processos de licitació i ofertes públiques d’ocupació com 
sigui necessari. 

Així doncs, en base al volum de persones i serveis que cal contractar, al volum d’actius 
que cal adquirir, als temps administratius dels processos de contractació i tenint 
present una dedicació prioritària però no exclusiva al projecte, s’ha estimat una data 
raonable de possible inici de prestació del servei municipal d’aigua potable del 
Masnou per part de SUMEM. 

No és objecte de la present memòria l’anàlisi econòmica del servei actual ni futur, ni 
els mecanismes financers que permetran a SUMEM dotar-se, amb anterioritat a l’inici 
de la prestació del servei, dels recursos econòmics necessaris per a dur a terme tots 
els preparatius que en el present document s’especifiquen. 

 

2. Antecedents 

ACTUAL MODEL DE GESTIÓ 

Actualment el servei d’abastament d’aigua potable del municipi es gestiona en règim 
de concessió administrativa la qual finalitza al mes d’octubre del present any 2022 
motiu pel qual l’Ajuntament del Masnou es planteja donar continuïtat al servei amb 
l’actual prestador més enllà de l’esmentada data a fi d’estudiar i implementar 
alternatives al model de gestió per concessió. 

Així doncs, un aspecte determinant a l’hora d’establir el període temporal pel qual es 
dona continuïtat al model de gestió actual és el temps que podria requerir SUMEM 
per a estar en condicions d’assumir el servei. 

 

ESTRUCTURA I NEGOCI PRINCIPAL ACTUAL DE SUMEM 

La societat mercantil Serveis Urbans del Masnou Empresa Municipal, S.L. es va 
constituir el 26 de maig de 2021 al Masnou davant l’Il·lustre Notari del Col·legi de 
Catalunya, senyor Francesc Torrent i Cufí, amb el número 596 del seu protocol i amb 
data 3 de desembre de 2021 es va inscriure al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 
48075, Foli 49, Full B-571525. 
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D’altra banda, en ser l’Ajuntament del Masnou el soci únic de la societat, aquesta és 
considerada com a mitjà propi de l’Ajuntament i per tant restarà obligada a executar 
aquells encàrrecs que formuli el consistori i en les condicions que aquest determini. 
Així ho determina alhora l’article 3 dels estatuts de SUMEM: 

[...] Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. té la consideració de mitjà propi (M.P.) 
i servei tècnic de l’Ajuntament del Masnou, del qual podrà rebre encàrrecs de gestió en relació 
a les activitats compreses dins del seu objecte social i resta obligada a realitzar els treballs 
derivats d’aquests encàrrecs, als efectes del que es preveu a la normativa de contractació del 
sector públic i a la reguladora del règim local. [...] 

 

En quant a l’objecte social de la societat, l’article 2 dels estatuts especifica el següent: 

[...] Constitueix l’objecte social de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. la 
consecució de les finalitats següents:  

La prestació de serveis públics urbans relacionats amb la mobilitat urbana, el manteniment 
de vies públiques, els serveis de benestar comunitari i el medi ambient així com la gestió i 
manteniment d’equipaments municipals.  

La promoció de la construcció i l’explotació d’equipaments i d’instal·lacions destinats a 
activitats pròpies de l’objecte social.  

La comercialització de serveis que puguin derivar de l’explotació econòmica de les activitats 
pròpies de l’objecte social.  

L’execució de totes aquelles activitats, obres i serveis que l’Ajuntament del Masnou li pugui 
encarregar, dins l’àmbit de l’objecte social.  

Amb caràcter complementari, Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, S.L. podrà 
realitzar projectes i estudis tècnics relacionats amb les activitats esmentades en el punt 
anterior; aquesta activitat complementària no podrà suposar un volum superior al 20% de la 
xifra anual de negoci de la societat.  

Queden excloses de l’objecte social aquelles activitats per a l’exercici de les quals la normativa 
vigent exigeixi requisits especials que no siguin complerts per la societat. [...] 

Així doncs és en aquest context que en data 15 de desembre de 2021 l’Ajuntament del 
Masnou formalitza 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, en qualitat de mitjà propi de l’Ajuntament, d’acord amb les condicions 
que consten al plec de condicions reguladores i els seus annexos. 

Aquest encàrrec inclou la gestió de 4 aparcaments municipals soterrats, la gestió de 
l’estacionament regulat en superfície (zones blaves i taronja) i la implantació d’un nou 
projecte de zona verda per a residents. 

D’aquesta manera, en virtut de l’anterior encàrrec, SUMEM va iniciar les seves 
operacions en data 1 de gener de 2022 amb l’estructura que es detalla a continuació. 

 

Estructura de personal 

Actualment SUMEM disposa, com a personal d’estructura, d’un Gerent i un Auxiliar 
Administratiu i, com a personal vinculat al negoci d’estacionament regulat, de 5 
operaris destinats a cobrir torns per a donar servei 24h a l’aparcament públic 
municipal de Plaça Nova de les Dones del Tèxtil i de 2 vigilants que cobreixen la 
supervisió de la zona regulada d’estacionament en superfície. 
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Serveis subcontractats 

En base a l’anterior estructura de recursos humans i considerant les exigències del 
servei d’estacionament regulat, SUMEM s’ha vist amb la necessitat de subcontractar 
a data del present informe els següents serveis: 

- Servei d’assessorament laboral, fiscal i contable. 
- Servei de prevenció de riscos laborals. 
- Servei d’assessorament en matèria de llei de protecció de dades. 
- Servei de recollida d’efectiu. 
- Servei de neteja d’instal·lacions. 
- Manteniment de maquinari (pàrquings i parquímetres). 
- Manteniment d’instal·lacions (climatització, ascensors, baixa tensió, contra-

incendis, DDD, etc.) 

 

Centres de treball 

Com actius immobiliaris SUMEM disposa en règim de cessió d’ús de quatre 
aparcaments municipals: 

- Aparcament municipal Plaça Nova de les Dones del Tèxtil 
- Aparcament municipal de l’Edifici Centre 
- Aparcament municipal Plaça Marcel·lina Monteys 
- Aparcament municipal Mercat Vell 

Essent el de Plaça Nova de les Dones del Tèxtil on s’ubica el centre de treball del 
personal de camp (operaris de serveis urbans i vigilants de zona regulada) i el centre 
de control des d’on es monitoritzen els 4 aparcaments. 

Gerència

Aparcaments
5 Operaris de Serveis Urbans

Zona Regulada
1 Cap d'Equip

1 Viglant a jornada parcial 
(60%)

Aux. Administratiu
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Tanmateix, com a oficines corporatives, on s’ubica el personal d’estructura, SUMEM 
està utilitzant de forma compartida amb altres serveis municipals l’espai de la nau del 
Departament de Manteniment. 

 

Altres actius i recursos 

Per últim, sense ànim exhaustiu, com a mitjans per tal de dur a terme una eficient 
gestió del servei d’estacionament regulat, SUMEM disposa del següent: 

- Equipament informàtic fix i portàtil (PCs i PDAs) 
- Parquímetres 
- Caixers de pagament 
- Càmeres de videovigilància 
- Sistemes de control d’accés i d’interfonia 
- Aprovisionament i consumibles vinculats al servei d’estacionament de 

vehicles. 
- Llicències de software ofimàtic i de gestió de pàrquings i parquímetres 

 

PREVISIÓ D’ESTRUCTURA A CURT TERMINI 

A curt termini SUMEM no té previsió d’ampliar l’estructura que s’ha detallat en els 
apartats anteriors més enllà d’internalitzar algun servei que actualment té 
subcontractat o d’executar les inversions que requereixi el Servei i que la tarifa 
permeti. Únicament es podria destacar la implantació del projecte de zona verda que 
comportaria la incorporació de més personal de vigilància i l’increment del parc de 
parquímetres. 

Les ampliacions significatives d’estructura vindran de la mà de nous encàrrecs de 
gestió o noves branques de negoci que el soci de la societat convingui encetar. 

 

3. Personal a contractar 

Per tal de determinar el personal que SUMEM hauria de contractar per a prestar el 
servei d’abastament d’aigua potable, en primera instància, s’ha contactat amb l’actual  
concessionària del Servei per conèixer quins són els perfils que preveuen subrogar i 
d’aquesta manera determinar els que caldrà anar a cercar al mercat laboral. 

 

PERSONAL SUBROGAT 

Personal operari 

És voluntat de l’actual concessionària, segons reunió mantinguda per les respectives 
gerències de SUMEM i AGBAR en data 19 d’abril de 2022, subrogar a 4 operaris que 
actualment realitzen tasques de manteniment hidràulic i de control i gestió del servei 
a camp. 
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Personal d’atenció al client 

De la mateixa es va traslladar a SUMEM per part d’AGBAR la voluntat de subrogar a 2 
administratius d’atenció al client que actualment treballen a les oficines que la 
companyia d’aigües té a l’Edifici Centre (c\ Itàlia 50, El Masnou). 

Es considera doncs, que la part d’atenció al client i la part de personal de camp queda 
suficientment coberta donat que es mantenen els recursos actuals i permet cobrir els 
torns de guàrdia necessaris (1 guàrdia al mes). No obstant, no es descarten possibles 
incorporacions un cop iniciat el servei ja sigui per reforçar el servei o internalitzar 
serveis que en primera instància es proposa subcontractar. D’altra banda, hi ha certs 
àmbits que es fa necessari cobrir des del primer moment amb personal propi i per 
tant es proposa dur a terme les conseqüents contractacions (per motius d’eficiència i 
per requisits de topalls de subcontractació). Aquestes es detallen a continuació: 

 

PERSONAL A CONTRACTAR 

Tècnic d’explotació 

La figura del tècnic d’explotació és fonamental per a dur a terme una coordinació 
tècnica del dia a dia del Servei a fi de garantir l’eficiència operativa i l’optimització de 
costos. 

- Formació: universitària en l’àmbit tècnic o científic. 
- Funcions: 

Supervisió tècnica del servei i resolució d’incidències. 

Seguiment del compliment normatiu.  

Gestió de proveïdors i contractistes. 

Seguiment dels costos.  

Gestió i seguiment de noves implantacions (obres, instal·lacions de nous 
equips i sistemes, etc.). 

Propostes de millora del servei. 

Redacció d’informes i documentació de seguiment del servei. 

Gestió de personal. 

 

Encarregat del Servei 

Es tracta d’un perfil clau a l’explotació doncs fa de nexe entre el personal de camp i el 
tècnic d’explotació i la gerència. És la primera línia d’intervenció davant de qualsevol 
incidència i té un alt coneixement de la xarxa, del personal operari i dels proveïdors 
que poden actuar davant qualsevol contingència. 

- Formació: Formació professional 
- Funcions: 

Gestió del personal de camp (incloent aspectes de prevenció de riscos 
laborals). 

Supervisió del telecontrol i del correcte desenvolupament del servei. 
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Gestió dels manteniments preventius i correctius. 

Gestió de contractistes. 

Control de l’stock de material i de tot aprovisionament necessari. 

Coordinació en camp d’obres i noves implantacions. 

Atenció d’incidències i de reclamacions de clients. 

 

Tècnic GIS 

Disposar d’una xarxa digitalitzada i actualitzada és clau per a l’èxit de qualsevol gestor 
d’un servei d’abastament d’aigua potable. El perfil de tècnic GIS és el responsable de 
recollir tota la informació provinent de camp i mantenir actualitzada la base de dades 
per tal que sigui fidedigne a la realitat. També és un perfil que pot donar suport al 
tècnic d’explotació a l’hora d’elaborar informes o analitzar i extraure informació del 
servei. 

- Formació: universitària o formació professional 
- Funcions: 

Mantenir les bases de dades de l’explotació (principalment el referent al 
sistema d’informació geogràfica on figuren trams de tub i accessoris de xarxa 
però també aquelles referents a actius i operacions a camp). 

Calcular àrees de desabastament en cas de tall d’aigua i elaborar la conseqüent 
documentació informativa. 

Donar suport tècnic a l’encarregat i el tècnic d’explotació. 

Elaborar informes i indicadors. 

 

Administratiu back-office 

Tot i que es disposarà de personal subrogat d’atenció al client, donat l’elevat volum de 
gestió administrativa que suposa un servei d’aigua (facturacions, fraus, impagats, 
reclamacions, vulnerables, etc.) es fa necessari disposar d’un reforç administratiu que 
estigui alliberat de la càrrega d’atenció al client i pugui centrar-se ens realitzar els 
processos administratius que tant el client com la pròpia gestió del servei requereixi. 

- Formació: universitària o formació professional 
- Funcions: 

Gestió de lectures i facturacions. 

Gestió d’impagats. 

Gestió de fraus i talls de subministrament. 

Gestió de reclamacions. 

Gestió de sinistres i assegurances. 

Gestió de factures de proveïdors i imputació de costos. 
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A mode resum es representa en el següent arbre l’estructura mínima de personal 
propi que SUMEM hauria de disposar per tal de prestar el servei en unes condicions 
òptimes. 

 

 

  

 

4. Dependències del Servei 

Un aspecte que no es pot passar per alt a l’hora de dissenyar un servei d’aigües són 
les instal·lacions no hidràuliques de les què es disposarà doncs han de permetre 
atendre als clients, servir de lloc de treball pel personal del servei, emmagatzemar tots 
els recursos i eines i disposar d’un mobiliari i ubicació adequats per a garantir un òptim 
funcionament. 

Així doncs, els requisits mínims per a les dependències del servei serien el següents: 

- Oficines técnico-administratives: espai on s’ubicaria tot el personal 
d’estructura i de back-office (gerència, tècnic explotació, tècnic GIS i els dos 
administratius). 
 

- Oficines d’atenció al client: espai destinat a l’atenció presencial al client que ha 
de disposar com a mínim d’una zona d’espera i dos punts d’atenció. 
 

- Centre de treball del personal de camp: espai on iniciarien i finalitzarien la 
jornada tot el personal de camp i on també tindria el lloc de treball l’encarregat. 
 

- Magatzem: Espai destinat a l’emmagatzemament de tot el material i eines del 
servei (inclosos els vehicles de flota). 

Gerència
(compartit amb altres 
branques de negoci)

Tècnic d'explotació
1 enginyer

Tècnic GIS
1 tècnic

Encarregat del 
Servei

1 encarregat

Operaris de camp
4 operaris
(subrogats)

Atenció al client
2 Administratius 

d'atenció al públic 
(subrogats)

Administració
1 Administratiu 

(100%)

1 Administratiu 
(compartit amb altres 
branques de negoci)
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Tot i que s’han detallat 4 espais, la solució òptima seria agrupar-los en un únic espai 
per tal de facilitar l’intercanvi d’informació, reduir desplaçaments i fomentar el treball 
en equip. La instal·lació capaç d’aglutinar aquests diferents usos hauria de ser de tipus 
industrial, on en la planta inferior es podria ubicar la zona de magatzem i centre de 
treball del personal de camp i en la planta superior la zona d’oficines tècnico-
administratives i d’atenció al client. 

Altra solució optima seria separar l’oficina d’atenció al client de la resta de 
dependències per tal d’ubicar-la en una zona més cèntrica i propera al client doncs 
habitualment les edificacions de tipus industrial no acostumen a ubicar-se en nuclis 
urbans. 

Tanmateix, la tasca és doble, doncs no només cal buscar la ubicació i espais adequats 
sinó que també cal equipar els espais de forma adequada amb caràcter previ a l’inici 
d’operacions amb serveis i actius com el següents: 

- Connexió a internet de fibra òptica. 
 

- Sistema de climatització. 
 

- Mobiliari d’oficina. 
 

- Equipament informàtic i software necessari. 
 

- Taquilles i dutxes. 
 

- Material hidràulic, elèctric, d’obra civil i equips de reposició (bombes, 
analitzadors, remotes, etc.). 
 

- Eines i equips de mesura (analitzadors portàtils, detectors de fuites, eines de 
tall, etc.). 
 

- Consumibles alguns d’ells amb requeriments especials d’emmagatzemament 
com és el cas del clor (tan per aspectes de perillositat com per de degradació 
del propi producte). 
 

- Equips de protecció (protecció auditiva, protecció per a tall d’amiant, 
anticaigudes, detectors de cables i de gasos, dutxes renta-ulls, dutxes 
antipartícules d’amiant, etc.). 
 

- Flota de vehicles. 
 

- Punts de recàrrega de vehicles. 
 

- Espai per a la gestió de residus (inclòs perillosos com l’amiant i voluminosos 
com els àrids). 
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5. Contractes a licitar vinculats al Servei 

Tot i la previsió d’incorporació de personal propi i l’adquisició d’actius i recursos, hi ha 
certs tipus de serveis que SUMEM ha de prestar i que en primera instància es proposa 
subcontractar per, d’una banda agilitzar els preparatius de l’empresa municipal, i per 
l’altra, per l’elevada dificultat d’assumir-los de forma directa donat el grau 
d’especialització que aquests requereixen. 

 

SERVEIS EXTERNS 

Servei d’atenció telefònica 24h 

En ser l’abastament d’aigua potable un servei 24h es imprescindible atendre les 
incidències que hi puguin haver a la xarxa a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de 
l’any. Tot i que a priori no és un servei complex d’executar sí que requereix d’un ús 
intensiu de personal que a priori no es viable dur-lo a terme amb personal propi doncs 
el volum previst de trucades no seria suficient com per dedicar una persona a atendre 
el telèfon en exclusiva. Per aquest motiu es proposa externalitzar el servei a empreses 
especialitzades que presten servei a diferents municipis i empreses i aquest fet els 
permet optimitzar les seves plantilles. 

Seran requisits indispensables que totes les incidències quedin registrades en una 
base de dades accessible per a SUMEM i integrada amb el software de gestió de 
clients i de gestió d’operacions a camp per a tindre una traçabilitat de totes les 
actuacions i incidències que es produeixin en el servei. 

 

Servei de manteniment hidràulic i obra civil 

Tot i que SUMEM disposarà del seu propi personal de camp es poden produir 
incidències que per la seva envergadura o casuística calgui recórrer a un suport extern 
que aporti un extra de recursos humans i materials.  

Aquets casos es poden donar a l’hora d’executar reparacions en canonades de gran 
diàmetre o que transcorren per traçats complexos (carreteres, vies de tren, talusos, ...) 
o de gran profunditat i que, per tant, requereixen de maquinària especialitzada 
(excavadores, camions plomes, etc.) i de personal de reforç (maquinistes, paletes, 
senyalistes, etc.). 

També, cal cobrir casos en que per la simultaneïtat de les incidències el personal propi 
sigui incapaç de cobrir i resoldre en un temps adequat i, per tant, es faci necessari 
recórrer a una brigada externa. 

 

Servei de manteniment electromecànic 

El manteniment electromecànic és un exemple de treball amb un alt grau 
d’especialització i que requereix de personal qualificat que, per una banda suposa un 
cost elevat per a l’empresa, i per l’altre no es trivial de trobar en el mercat laboral, de 
manera que es requereix d’un mínim volum de tasques a executar en aquest àmbit 
per a rendibilitzar el cost de personal que suposa. 

En el cas del servei d’aigua potable del Masnou la seva distribució es fa 
majoritàriament per gravetat i no disposa d’estacions de tractament d’aigua potable 
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ni de pous que facin aportacions significatives motiu pel qual les instal·lacions 
electromecàniques existents a priori no justifiquen disposar d’un especialista a temps 
complert en aquest àmbit i es preveu com a fórmula òptima la subcontractació del 
servei. 

 

Servei d’analítiques i manteniment SINAC 

Per tal de complir amb la legislació vigent i alhora establir un mecanisme de control 
intern de la qualitat de l’aigua és imprescindible disposar d’un laboratori d’anàlisi que 
s’encarregui d’analitzar tots aquells paràmetres necessaris i emetre els corresponents 
butlletins. A més aquest laboratori ha de comptar amb les corresponents 
certificacions per tal que el butlletí sigui vàlid i acceptat per les autoritats competents. 

Altrament, cal donar compliment a l’obligació d’informar, en el Sistema d’Informació 
Nacional d’Aigua de Consum del Ministeri de Sanitat, dels resultat dels paràmetres 
analitzats i aquestes càrregues de dades és convenient que es facin amb fitxers 
informatitzats i ja preparats pel propi laboratori a fi de facilitar la importació de dades. 

És per tant, el servei més complex d’internalitzar i el que es fa inevitable de 
subcontractar. 

 

Servei de neteja de dipòsits 

També per complir amb els requeriments sanitaris, així com per procediments interns 
del propi gestor del servei, és necessari realitzar neteges de dipòsits amb una 
periodicitat mínima marcada per llei. Aquestes neteges requereixen d’equipament i 
personal especialitzat doncs suposen l’accés a un espai confinat, l’ús de desinfectants 
en elevades concentracions i requereixen de camions amb mecanismes de succió-
impulsió, recursos que SUMEM no disposarà a curt termini. 

 

PAQUETS DE SOFTWARE 

Un altre gran bloc de contractació és el dedicat a l’adquisició de software doncs avui 
en dia la digitalització de les empreses i les operacions és un aspecte fonamental per 
assegurar l’èxit del negoci i la qualitat del servei. Així doncs, a continuació s’enumeren 
els requisits mínims de software que caldria disposar abans de l’inici d’operacions. 

Tanmateix, cal apuntar que aquest àmbit del procés de preparació de l’empresa per a 
l’assumpció del servei implica un grau extra de dificultat doncs requereix d’un traspàs 
i migració de dades i posterior depuració de les mateixes a fi de garantir que no hi 
haurà inconvenients en el moment de fer efectiu el traspàs. 

 

Sistema d’informació geogràfica (GIS) 

Aquest sistema és fonamental per arrencar el servei en l’àmbit de les operacions 
doncs conté tota la informació de la xarxa (canonades, vàlvules, escomeses, dipòsits, 
etc.). Antigament aquesta informació era recollida en plànols en paper que 
s’actualitzaven a mà. Avui en dia és fonamental disposar d’aquesta informació 
digitalitzada amb un software que disposi tant de la versió d’escriptori, com la versió 
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de portal per tal d’accedir-hi a través de qualsevol navegador d’internet així com la 
versió App per tal de poder consultar la informació a camp.  

És especialment important aquest últim aspecte doncs aquest sistema ha d’estar 
retroalimentat pel personal que executa les intervencions a la xarxa i que pot reportar 
qualsevol canvi o error en la base de dades en el mateix moment que es detecta de 
manera insitu a través d’una tauleta. 

Per últim, una funcionalitat que hauria de tenir el sistema GIS és el del càlcul de les 
àrees de desabastament en cas d’avaria per tal de poder quantificar l’abast de 
l’afectació i poder notificar als clients afectats. Això últim, amb una integració amb el 
sistema de gestió de clients, es podria automatitzar mitjançant l’enviament d’una 
notificació per sms o email. 

 

Sistema de Gestió de clients 

Al igual que el sistema d’informació geogràfica, el sistema de gestió de clients és un 
altre software imprescindible que ha de disposar el servei doncs és el que permet 
gestionar les lectures de comptadors, facturar i portar un control de totes les 
casuístiques vinculades als clients: altes, baixes, reclamacions, impagats, incidències, 
fraus, etc. 

Es el sistema que més impacte directe té en el client i pel què és més crític la correcta 
migració de dades doncs qualsevol errada pot generar un allau de reclamacions. 

Alhora és fonamental que estigui interconnectat amb altres sistemes corporatius com 
és el GIS (per posicionar escomeses, rebre notificacions de talls de subministrament, 
etc.), el d’operacions a camp (per enviar els partes de treball fruit de reclamacions, 
altes, baixes, talls, etc.) o la web corporativa on caldrà que hi hagi habilitat un espai 
client on fer qualsevol gestió en línia. També el gestor del call center hauria de 
disposar d’accés a aquest sistema per poder registrar-hi tota incidència i consultar 
qualsevol petició d’informació del client. 

 

Sistema d’aprovisionament i control d’stock 

El material hidràulic i els consumibles d’un servei d’abastament suposen una despesa 
significativa tant per l’elevat volum de compres que cal dur a terme com pel cost 
d’adquisició dels mateixos (elements de precisió com comptadors o peces de gran 
diàmetre fabricades en fundició poden arribar a tindre un cost considerable). És per 
aquest motiu que es fa necessari disposar d’una eina a través de la qual tindre un 
control de les comandes realitzades, de l’stock disponible a magatzem de cadascuna 
d’elles i dels costos vinculats. 

En aquest sentit, una integració amb el sistema contable i d’ordres de treball 
permetria que un cop feta la comanda i gastat el material aquest ja es comptabilitzés 
comptablement i descarregaria de tasques administratives a la persona designada al 
control de comandes. 

 

Sistema de gestió d’actius 

Un software de gestió d’actius permet disposar d’un inventari digitalitzat dels actius 
de l’explotació i emmagatzemar les dades vinculades a aquest equips així com 
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planificar els manteniments a executar sobre els mateixos tant correctius com 
preventius. 

Pren especial rellevància a l’hora d’emmagatzemar les lectures que prenen els 
operaris en el moment de fer la revisió de l’actiu (lectures de clor, consum elèctric, 
etc.), d’extraure informes de compliment de manteniments i de paràmetres operatius 
i de tindre una traçabilitat sobre les incidències i rendiment dels equips. 

 

Sistema de gestió d’operacions a camp 

Aquest sistema és una eina que permet optimitzar les operacions a camp i disposar 
d’una traçabilitat i d’una base de dades de totes les operacions que es realitzen en el 
dia a dia d’una explotació. La seva funcionalitat principal és la de gestionar tot el cicle 
de vida d’una ordre de treball, des de la seva creació fins al seu arxiu, sense necessitat 
de papers ni albarans. 

Un exemple concret es tindria quan un client sol·licita una alta de comptador. El 
personal d’atenció al client generaria l’alta en el sistema comercial, aquest enviaria 
l’ordre d’instal·lació de comptador al sistema d’operacions a camp, que seria rebuda 
per l’operari en la seva tauleta (prèvia planificació per part de l’encarregat) i executada 
en la major brevetat i arxivada amb tota la informació annexa (fotografies, ubicació de 
l’actuació, temps invertit, número de comptador instal·lat, etc.). 

Així doncs, aquest sistema no només permet optimitzar les operacions i agilitzar el 
cicle de vida de les ordres de treball sinó també tindre una base de dades que permet 
extraure històrics d’operacions, de temps invertit en cadascuna d’elles, consultar 
detalls d’una intervenció concreta en cas de sinistre o reclamació, etc. 

Si el sistema es vincula amb el software de gestió de recursos humans i comptabilitat 
es poden enviar les variables de nòmina a pagar (doncs l’operari informa tot el temps 
invertit al llarg de la seva jornada incloses hores extres, guàrdies, festius, etc.) i també 
els costos de personal imputats a cada tipologia de tasca (preventius, correctius, altes, 
baixes, etc.) a fi d’automatitzar el procés i reduir càrrega administrativa. 

 

6. Altres consideracions per a l’assumpció del Servei 

En anteriors apartats s’ha comentat tot servei, material, recurs o personal que SUMEM 
hauria de contractar de nou per assumir el servei d’abastament d’aigua potable del 
Masnou però també cal tindre en consideració que caldria adaptar els serveis que 
actualment SUMEM té subcontractats a la nova realitat del negoci i això implica 
llençar noves licitacions i, per tant, encabir-ho en la planificació global. 

Un altre aspecte que s’ha cregut convenient detallar és el tema de la migració de 
dades doncs degut a la seva criticitat i complexitat també tindrà un impacte en la 
planificació del procés a causa del volum considerable de temps que consumirà. 

 

CONTRACTES A LICITAR ESTRUCTURA SUMEM 

Els contractes que actualment SUMEM té formalitzat a fi de cobrir serveis d’estructura 
i que es veuran afectats per l’arrencada de la nova branca de negoci es preveu que 
siguin els següents: 
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- Servei d’assessorament laboral, fiscal i contable: s’incrementa 
significativament tant la plantilla com el volum de negoci. 
 

- Servei de prevenció de riscos laborals: s’incrementa la plantilla i la tipologia de 
riscos (exposició a l’amiant, risc de sepultament per treball en rasa, accessos a 
espais confinats com ara arquetes i dipòsits, treballs en alçada, etc.) 
 

- Servei d’assessorament en matèria de llei de protecció de dades: increment 
del volum de clients gestionats i de la tipologia de dades disponible (telèfons, 
email, DNI, lectures de comptador, etc.) 
 

- Servei de manteniment d’instal·lacions (neteja, climatització, ascensors, 
baixa tensió, contra-incendis, DDD, etc.): s’incorporen les noves dependències 
de SUMEM així com d’altres instal·lacions com ara dipòsits, casetes de 
bombeig, etc. 
 

- Web corporativa: caldrà adaptar el web de SUMEM per a que existeixi un espai 
de client on consultar factures i fer gestions online. Tanmateix caldrà habilitar 
un versió per a mòbil o tauleta. 
 

- Pòlisses d’assegurances: caldrà contractar noves pòlisses d’assegurances que 
cobreixin els nous riscos vinculats a l’activitat de subministrament d’aigua 
potable. 

 

MIGRACIONS I TRASPASSOS DE DADES 

El nombre de migracions i traspassos a realitzar és molt elevat doncs en un servei de 
subministrament d’aigua potable són moltes les dades a gestionar i els aspectes a 
cobrir. En aquest sentit s’ha fet una primera estimació i s’ha considerat que caldrà 
sol·licitar, migrar i depurar un total de 28 conjunts de dades. Aquests, separats per 
àmbits, serien els següents: 

 

Tarifes 

- Inversions executades 
- Estudi de tarifes 

GIS 

- Distribució de la xarxa 
- Ubicació dels elements de xarxa 
- Sectoritzacions 

Operacions 

- Històric avaries 
- Històric partes de treball 
- Càlcul de rendiment tècnic hidràulic 

Facturació 

- Dades clients (dades de contacte, de domiciliació bancària, ...) 
- Lectures de comptador 
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- Volum i detalls d’impagats 
- Volum i detall de fraus 
- Inventari comptadors i antiguitat del parc 

Clients 

- Queixes, reclamacions i sinistres 
- Enquestes de satisfacció 

Sanitat 

- Històric dels autocontrols presentats a Sanitat 
- Actes inspecció de Sanitat 
- Històrics d’incompliments sanitaris 
- Pla analític de l’any anterior i el de l’any en curs 
- Pla sanitari de l'aigua / Pla d'autocontrol i gestió que s’estigui aplicant 
- Dades importades al SINAC 

Subministraments 

- Dades de subministraments elèctrics i històrics de consum i facturació 

Gestió d’actius 

- Inventari d’actius 
- Històric de preventius realitzats 
- Històric de correctius executats 
- Històric lectures punts de control 
- Legalitzacions de les instal·lacions 
- Inspeccions passades a les instal·lacions per organisme de certificació i control 

 

7. Proposta de planificació 

Un cop exposades totes les necessitats detectades per tal de preparar a la societat 
municipal per a que estigui en condicions òptimes d’assumir el servei, s’ha realitzat 
l’exercici d’encabir-ho en una planificació amb un calendari resultant que es podria 
definir com un escenari optimista en el qual tots els contractes es formalitzen sense 
complicacions (al·legacions, deserts, etc.) i no hi ha problemes en les migracions de 
dades i proves prèvies. Tanmateix s’han tingut en compte unes condicions de contorn 
com són la dedicació a altres àrees de negoci o dates crítiques en les què es vol evitar 
assumir el servei. 

 

CONDICIONANTS INICIALS 

Encàrrec de gestió actual 

Pel que fa a l’encàrrec de gestió del servei d’estacionament regulat de vehicles que 
SUMEM està executant actualment, es preveu que el volum de treball i de dedicació 
requerida encara serà significatiu al llarg del 2023 pels següent motius: 

- Donada la urgència per a iniciar el servei (l’empresa es constitueix al maig de 
2021, la gerència s’incorpora al novembre de 2021 i l’inici d’operacions es 
materialitza a gener de 2022) s’han hagut de formalitzar contractacions 
menors motiu pel qual, al llarg del 2023, caldrà executar un pla de contractació 
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que regularitzi aquells contractes vinculats directament al servei 
d’estacionament de vehicles. 
 

- Al llarg del 2022 s’han implantat millores en el servei que entre d’altres han 
permès millorar els controls d’accés als aparcaments, la telegestió dels 
mateixos o implantar un App de pagament per mòbil, no obstant, encara es 
preveu implantacions de millores per al següent exercici que requeriran de 
planificació i supervisió. 
 

- Al setembre de 2022 s’inicia el projecte pilot d’implantació de zona verda els 
resultats del qual s’hauran de monitoritzar al llarg del 2023, corregir possibles 
deficiències i establir una proposta d’implantació de major abast. 

 

Encàrrec de gestió futurs 

- En els propers exercicis es probable que SUMEM assumeixi petits encàrrecs de 
gestió, lluny de l’abast del servei d’abastament d’aigua potable, però que 
poden impactar en la planificació com podria ser la implantació i gestió dels 
punts de recàrrega d’imminent implantació. 

 

Dates crítiques  

Hi ha certes dates en el calendari que es pretén evitar a fi d’assegurar l’èxit de la 
transició del servei: 

- Finals d’any: assumir un servei a 1 de gener o en dates pròximes al Nadal té un 
risc elevat d’indisponiblitat de personal i de manca de recursos davant 
qualsevol eventualitat. 
 

- Època d’estiu: de la mateixa manera, en entrar als mesos d’estiu es poden 
produir mancances de personal per disposició de vacances amb l’afegit, en 
aquest cas, que és un període de màxima demanda de consum d’aigua i per 
tant de major nombre d’avaries i incidències en el servei. 

 

PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ 

Tenint present tant les necessitats exposades en els anteriors apartats com els 
condicionants que s’han posat de manifest i considerant les següents hipòtesis de 
treball: 

- Durant el primer semestre de l’any 2023 es durà a terme el pla operatiu de 
relleu per a l’assumpció del servei municipal d’aigua potable per part de 
l’empresa municipal que inclourà un estudi en detall del procés de transició 
juntament amb una anàlisi de costos i d’alternatives. 
 

- En base a l’anterior document, es tramitaran, abans de finalitzar el primer 
semestre de l’any 2023, els expedients d’establiment del servei, la memòria 
justificativa, el reglament del servei i el plec de condicions per a l’encàrrec de 
gestió. 
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- Al 4t trimestre de 2023 amb l’encàrrec de gestió ja aprovat, i amb els 
mecanismes de finançament establerts, s’iniciaran les contractacions de 
personal que hauran de permetre començar a redactar els plecs de condicions 
i a tramitar les licitacions necessàries per a la preparació de SUMEM. 
 

- A inicis de 2024 es començarà el primer bloc de contractació consistent en els 
softwares de gestió donada la seva major complexitat i el fet que es requereix 
d’un procés de migració i testeig dels sistemes. També per aquest motiu es 
donarà prioritat a reformar la web corporativa i a contractar un servei de Call 
Center ja que hauran d’estar integrats en el mateix sistema informàtic. 

Número aproximat de contractes a tramitar: 8 

(GIS, CRM, gestió d’stock i aprovisionament, gestió d’actius, gestió d’operacions 
a camp, integracions amb comptabilitat, call center, web corporativa, recursos 
humans i altres sistemes) 

 
- Gairebé en paral·lel a aquest primer bloc s’iniciarà la cerca i adequació de les 

dependències del servei licitant els espais on s’establiran els centres de treball 
i tot l’equipament que aquests necessitin. 

Número aproximat de contractes a tramitar: 7 

(Oficines tecnico-administratives, d’atenció al client, magatzem, centre de 
treball personal de camp, mobiliari, equipament informàtic i software 
ofimàtic) 

 
- Al 4t trimestre de 2024 s’iniciaran les licitacions de serveis externs i materials 

tant vinculats al propi servei com aquells d’estructura que calgui reformular. 

Número aproximat de contractes a tramitar: 19 

(Contractes vinculats al servei: manteniment hidràulic, electromecànic, 
analítiques, neteja de dipòsits, adquisició de material hidràulic, eines de 
treball, vehicles de flota i vestuari del personal) 

(Contractes vinculats a estructura SUMEM a reformular: Assessorament 
laboral/fiscal i contable, assessorament LOPD, manteniment d’instal·lacions 
contra-incendis/baixa tensió/neteja/climatització/DDD, assegurances i Servei 
de Prevenció) 

 
- Per últim, durant l’any 2025 s’iniciarà el procés de migració de dades i testeig 

dels sistemes.  
 

Es conclou que, en base a tot l’exposat, en finalitzar el 3r trimestre de 2025 SUMEM 
estaria en condicions d’assumir el servei municipal de subministrament d’aigua 
potable del Masnou. El detall de la planificació es presenta en l’apartat d’annexos tant 
en la seva versió compacta com en la seva versió detallada.  
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8. Annexos 

Calendari simplificat 
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Calendari detallat 
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