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del Partit dels
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(PSC-PM)

El Masnou, a 20 de novembre de 2012.
 
Mitjançant el present document, el grup municipal del Masnou presenta esmenes als 
esborranys de plecs administratius i tècnics que han de regir el 
serveis de temporada de platges del terme municipal del Masnou per al període 2013
2017, més coneguts com servei de guinguetes de platja.
 
Consideracions inicials
 
El govern del Masnou, format per CiU i ERC van fer la primera expli
proposta de guinguetes i les modificacions a la Comissió de platges convocada el 22 
d’octubre de 2012. Llavors ja els vam dir que el temps jugava en contra i que calia 
accelerar la seva confecció. Val a dir que, tot i que no vam disposa
amb temps per estudiar ja vam esmenar, de veu, algunes de les propostes que van 
presentar, tot i que es van generar molts dubtes, alguns dels quals, com els costos 
d’inversió que hauran de fer front ens concessionaris per l’adquisició d’e
han estat encara aclarits.
 
No ha estat fins al passat 13 de novembre que vam rebre mitjançant correu electrònic 
del regidor de Medi Ambient, la primera proposta escrita dels plecs tècnics i 
administratius que, un cop analitzats detingudament, 
incidir en la necessitat d’exigir al govern celeritat en la tramitació per evitar el risc 
evident que deixar, per primera vegada des de la seva implantació, les platges del 
Masnou sense guinguetes a l’estiu.
 
Anàlisi i esmenes 
 
A la Clàusula 1.- Objecte
ubicada davant Camil Fabra, 21 no està incorporada. 
estigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipestigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipestigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipestigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municip
 
A la Clàusula 3a.- Cànon
imports mínims dels cànons anuals a satisfer. Nosaltres proposem que 
guinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Eurosguinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Eurosguinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Eurosguinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Euros
 
La Clàusula 18a. Responsab
Règim de faltes i sancions contractuals
per a les faltes Molt greus, greus i lleus. Entenem que la sanció per ocupació superior a 
la permesa és com
infraccions que caldria replantejar d’altre forma, pel que proposem 
faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les 
faltes Lleus efaltes Lleus efaltes Lleus efaltes Lleus els apartats b), c), d), e), f), g) i h)ls apartats b), c), d), e), f), g) i h)ls apartats b), c), d), e), f), g) i h)ls apartats b), c), d), e), f), g) i h)
 
A la mateixa Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte
penalitat contractuals
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El Masnou, a 20 de novembre de 2012. 

Mitjançant el present document, el grup municipal del Masnou presenta esmenes als 
esborranys de plecs administratius i tècnics que han de regir el 
serveis de temporada de platges del terme municipal del Masnou per al període 2013
2017, més coneguts com servei de guinguetes de platja. 

Consideracions inicials 

El govern del Masnou, format per CiU i ERC van fer la primera expli
proposta de guinguetes i les modificacions a la Comissió de platges convocada el 22 
d’octubre de 2012. Llavors ja els vam dir que el temps jugava en contra i que calia 
accelerar la seva confecció. Val a dir que, tot i que no vam disposa
amb temps per estudiar ja vam esmenar, de veu, algunes de les propostes que van 
presentar, tot i que es van generar molts dubtes, alguns dels quals, com els costos 
d’inversió que hauran de fer front ens concessionaris per l’adquisició d’e
han estat encara aclarits. 

No ha estat fins al passat 13 de novembre que vam rebre mitjançant correu electrònic 
del regidor de Medi Ambient, la primera proposta escrita dels plecs tècnics i 
administratius que, un cop analitzats detingudament, procedim a esmenar, no sense 
incidir en la necessitat d’exigir al govern celeritat en la tramitació per evitar el risc 
evident que deixar, per primera vegada des de la seva implantació, les platges del 
Masnou sense guinguetes a l’estiu. 

Anàlisi i esmenes als plecs administratius 

Objecte, a la pàgina 1, hi ha una reducció d’una guingueta. La guingueta 
ubicada davant Camil Fabra, 21 no està incorporada. Demandem que aquest canvi Demandem que aquest canvi Demandem que aquest canvi Demandem que aquest canvi 
estigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipestigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipestigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipestigui sustentat per un informe dels serveis tècnics municipalsalsalsals

Cànon, apartat A) Fixació del cànon , a la pàgina 4, s’estableixen els 
imports mínims dels cànons anuals a satisfer. Nosaltres proposem que 
guinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Eurosguinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Eurosguinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Eurosguinguetes surtin amb un cànon mínim de 16.500 Euros. 

Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte, en els seu apartat 
Règim de faltes i sancions contractuals, a la pàgina 20 i següents, estableix els supòsits 
per a les faltes Molt greus, greus i lleus. Entenem que la sanció per ocupació superior a 
la permesa és competència de Costes i que es penalitza amb molta severitat petites 
infraccions que caldria replantejar d’altre forma, pel que proposem 
faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les 

ls apartats b), c), d), e), f), g) i h)ls apartats b), c), d), e), f), g) i h)ls apartats b), c), d), e), f), g) i h)ls apartats b), c), d), e), f), g) i h).  

Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte
penalitat contractuals de la pàgina 21 hi ha un increment desproporcionat de les 

Mitjançant el present document, el grup municipal del Masnou presenta esmenes als 
esborranys de plecs administratius i tècnics que han de regir el procés de licitació dels 
serveis de temporada de platges del terme municipal del Masnou per al període 2013-

El govern del Masnou, format per CiU i ERC van fer la primera explicació sobre la seva 
proposta de guinguetes i les modificacions a la Comissió de platges convocada el 22 
d’octubre de 2012. Llavors ja els vam dir que el temps jugava en contra i que calia 
accelerar la seva confecció. Val a dir que, tot i que no vam disposar de documentació 
amb temps per estudiar ja vam esmenar, de veu, algunes de les propostes que van 
presentar, tot i que es van generar molts dubtes, alguns dels quals, com els costos 
d’inversió que hauran de fer front ens concessionaris per l’adquisició d’elements, no 

No ha estat fins al passat 13 de novembre que vam rebre mitjançant correu electrònic 
del regidor de Medi Ambient, la primera proposta escrita dels plecs tècnics i 

procedim a esmenar, no sense 
incidir en la necessitat d’exigir al govern celeritat en la tramitació per evitar el risc 
evident que deixar, per primera vegada des de la seva implantació, les platges del 

, a la pàgina 1, hi ha una reducció d’una guingueta. La guingueta 
Demandem que aquest canvi Demandem que aquest canvi Demandem que aquest canvi Demandem que aquest canvi 

alsalsalsals. 

, a la pàgina 4, s’estableixen els 
imports mínims dels cànons anuals a satisfer. Nosaltres proposem que totes les totes les totes les totes les 

, en els seu apartat B) 
, a la pàgina 20 i següents, estableix els supòsits 

per a les faltes Molt greus, greus i lleus. Entenem que la sanció per ocupació superior a 
petència de Costes i que es penalitza amb molta severitat petites 

infraccions que caldria replantejar d’altre forma, pel que proposem eliminar de les eliminar de les eliminar de les eliminar de les 
faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Molt Greus el apartats g) i h), de les faltes Greus el apartats d), e) i m) i de les 

Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte, a l’apartat de 
de la pàgina 21 hi ha un increment desproporcionat de les 
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sancions. Entenem que cal mantenir els imports dels plecs anteriors, es a dir faltes 
Lleus de 100Lleus de 100Lleus de 100Lleus de 100€    a 500a 500a 500a 500€    i Greus de 501i Greus de 501i Greus de 501i Greus de 501€    a 3.000a 3.000a 3.000a 3.000€. 
 

Pel que fa a la possibilitat definida a la mateixa Clàusula 18a. Responsabilitat en 
l'execució del contracte, a l’apartat de penalitat contractuals de la pàgina 21, de 
bescanviar a criteri de l’ajuntament, creiem que caldria fonamentar millor els motius i 
que fossin proporcionals a la infracció realitzada pel que s’hauria de confeccionar un confeccionar un confeccionar un confeccionar un 
quadre d’equivalències i ser més objectiva la suspensióquadre d’equivalències i ser més objectiva la suspensióquadre d’equivalències i ser més objectiva la suspensióquadre d’equivalències i ser més objectiva la suspensió. 
Anàlisi i esmenes als plecs tècnics 
 
La clàusula 2. Usos Autoritzats, a la pàgina 1 és tant restrictiva respecte al que poden 
fer tant en qüestions alimentàries com d’activitats que gairebé anul·len el concepte de 
guingueta com el coneixem. No podem acceptar tal i com està aquestNo podem acceptar tal i com està aquestNo podem acceptar tal i com està aquestNo podem acceptar tal i com està aquest    redactat i redactat i redactat i redactat i 
reclamem recuperar el mateix text que l’anterior plecreclamem recuperar el mateix text que l’anterior plecreclamem recuperar el mateix text que l’anterior plecreclamem recuperar el mateix text que l’anterior plec. 
 
La clàusula 3. Condicions de l’aprofitament, a la pàgina 2 i següents, estableix la 
tipologia de guingueta i els usos a la zona de servei. Torna a tenir un redactat molt 
restrictiu, argumentant que cal complir l’ocupació de la zona com si fos un lloc tancat; 
que els para-sols han de ser blancs o de color cru, excessos d’ocupació o, per exemple 
“Es prohibeixen expressament les torxes i elements similars”. Les clàusules que creiem 
excessives son les 3.2.2 i les 3.3 que a més, creiem que no és competència municipal. 
No podem acceptar aquest redactat i exigiríem recuperar el que s’estipulava a No podem acceptar aquest redactat i exigiríem recuperar el que s’estipulava a No podem acceptar aquest redactat i exigiríem recuperar el que s’estipulava a No podem acceptar aquest redactat i exigiríem recuperar el que s’estipulava a 
l’anterior plec.l’anterior plec.l’anterior plec.l’anterior plec.    
 
Pel que fa a la clàusula 4. Instal·lacions és excessivament restrictiva i està vinculada a 
la clàusula.2 i voldríem recuperar el mateix redactat de l’anterior plecrecuperar el mateix redactat de l’anterior plecrecuperar el mateix redactat de l’anterior plecrecuperar el mateix redactat de l’anterior plec. 
 
La clàusula 5.5 Personal estipula en el paràgraf segon que “El personal haurà de vestir 
decorosament”. Creiem que és una exigència fora exigència fora exigència fora exigència fora de lloc i d’època i no podem de lloc i d’època i no podem de lloc i d’època i no podem de lloc i d’època i no podem 
acceptaracceptaracceptaracceptar----lalalala. 
 
L’Annex II. Memòria descriptiva del  model de guingueta, a la pàgina 15, hauria 
d’incorporar els costos aproximats de cadascun dels elementsd’incorporar els costos aproximats de cadascun dels elementsd’incorporar els costos aproximats de cadascun dels elementsd’incorporar els costos aproximats de cadascun dels elements. També haurien de 
concretar que volen dir amb “o similars”concretar que volen dir amb “o similars”concretar que volen dir amb “o similars”concretar que volen dir amb “o similars” si és de forma i restarien exempts d’elements 
de seguretat com fustes antiincendis i altres. 
 
 
 
Marta Neira ReinaMarta Neira ReinaMarta Neira ReinaMarta Neira Reina    
Portaveu 
Grup Municipal PSC-PM 
 
 
 


