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El Masnou, a 10 de 
 
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.
 
Anàlisi i esmenes als plecs administratius
 
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
les guinguetes han d’oferir els mateixos serveis.
 
La clàusula 16a. Drets i deures del contractista
modificat de l’esborrany l’obligació de dur la comptabilitat al dia. Aquesta proposta ens 
sembla assenyada així que reclamem que s’incorpori el següent apartat: “
llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures 
satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa 
del negoci, tenint la obligació de mostrardel negoci, tenint la obligació de mostrardel negoci, tenint la obligació de mostrardel negoci, tenint la obligació de mostrar
 
La Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte
Règim de faltes i sancions contractuals
per a les faltes Molt greus, greus i lleus. Entenem que la sanció per o
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 Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartat
 
A la mateixa Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte
penalitat contractuals
sancions. Entenem que cal mantenir els imports dels plecs anteriors,
Lleus de 100Lleus de 100Lleus de 100Lleus de 100€    a 500a 500a 500a 500
 

Pel que fa a la possibilitat definida a la mateixa 
l'execució del contracte
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 
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
fer tant en qüestions alimentàries com d’activitats que gairebé anul
guingueta com el coneixem. 
reclamem recuperar reclamem recuperar reclamem recuperar reclamem recuperar 
vinculadesvinculadesvinculadesvinculades. 
 

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM 
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 

 

0 de desembre 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. 

Anàlisi i esmenes als plecs administratius 

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; donat que creiem que totes 
les guinguetes han d’oferir els mateixos serveis. 

16a. Drets i deures del contractista, al apartat 2. Deures
modificat de l’esborrany l’obligació de dur la comptabilitat al dia. Aquesta proposta ens 
sembla assenyada així que reclamem que s’incorpori el següent apartat: “
llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures 
satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa 
del negoci, tenint la obligació de mostrardel negoci, tenint la obligació de mostrardel negoci, tenint la obligació de mostrardel negoci, tenint la obligació de mostrar----los a l'Administració quan se'ls requlos a l'Administració quan se'ls requlos a l'Administració quan se'ls requlos a l'Administració quan se'ls requ

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 o
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 Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartat

Clàusula 18a. Responsabilitat en l'execució del contracte
penalitat contractuals de la pàgina 21 hi ha un increment desproporcionat de les 
sancions. Entenem que cal mantenir els imports dels plecs anteriors,

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 
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. 

àlisi i esmenes als plecs tècnics 

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

el coneixem. No podem acceptarNo podem acceptarNo podem acceptarNo podem acceptar    tal i com està aquest redactat i tal i com està aquest redactat i tal i com està aquest redactat i tal i com està aquest redactat i 
reclamem recuperar reclamem recuperar reclamem recuperar reclamem recuperar integrament integrament integrament integrament el text el text el text el text dddde l’anterior plece l’anterior plece l’anterior plece l’anterior plec    i totes les referències i totes les referències i totes les referències i totes les referències 

Pàgina 1 de 2 

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-

, 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 

; donat que creiem que totes 

Deures veiem que ha estat 
modificat de l’esborrany l’obligació de dur la comptabilitat al dia. Aquesta proposta ens 
sembla assenyada així que reclamem que s’incorpori el següent apartat: “Portar Portar Portar Portar els els els els 
llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures llibres de comptabilitat al dia, i tenir arxivades degudament la relació de factures 
satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa satisfetes als proveïdors, així com tots els documents que permetin acreditar la marxa 

los a l'Administració quan se'ls requlos a l'Administració quan se'ls requlos a l'Administració quan se'ls requlos a l'Administració quan se'ls requereixi.”ereixi.”ereixi.”ereixi.” 

, 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 
la permesa és competència 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 Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartatfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartats b), c), e), f)s b), c), e), f)s b), c), e), f)s b), c), e), f).  

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

sancions. Entenem que cal mantenir els imports dels plecs anteriors, es a dir faltes 

Clàusula 18a. Responsabilitat en 
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 

, 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 

tal i com està aquest redactat i tal i com està aquest redactat i tal i com està aquest redactat i tal i com està aquest redactat i 
i totes les referències i totes les referències i totes les referències i totes les referències 
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Pàgina 2 de 2 

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 plecl’anterior plecl’anterior plecl’anterior plec    i totes les referències vii totes les referències vii totes les referències vii totes les referències vinculadesnculadesnculadesnculades....    
 
Pel que fa a la clàusula 4. Instal·lacions és excessivament restrictiva i està vinculada a 
la clàusula.2 i voldríem recuperar recuperar recuperar recuperar íntegrament íntegrament íntegrament íntegrament el redactat de l’anterior plecel redactat de l’anterior plecel redactat de l’anterior plecel redactat de l’anterior plec    i totes les i totes les i totes les i totes les 
referències vinculadesreferències vinculadesreferències vinculadesreferències vinculades. 
 
Respecte a la clàusula 5.4 Criteris mediambientals, creiem necessari incorporar, com 
en els anteriors plecs, l’apartat següent “Caldrà posar a cada taula de manera gratuïta Caldrà posar a cada taula de manera gratuïta Caldrà posar a cada taula de manera gratuïta Caldrà posar a cada taula de manera gratuïta 
una ampolla o gerra d’aigua de l’aixetauna ampolla o gerra d’aigua de l’aixetauna ampolla o gerra d’aigua de l’aixetauna ampolla o gerra d’aigua de l’aixeta”. 
 
En aquest mateix apartat a la clàusula 5.4 Criteris mediambientals, en el punt quart es 
genera una obligació de difícil compliment i que pot generar problemes de salubritat a 
les platges al no haver suficients àrees d’aportació, pel que creiem imprescindible que 
sigui el departament de manteniment i serveis amb el personal que disposa qui 
s’encarregui com fins ara. Proposem que es redacti amb el següent text: “La recollida La recollida La recollida La recollida 
dels residus es farà en el dies i hores que estableixi el Departament dedels residus es farà en el dies i hores que estableixi el Departament dedels residus es farà en el dies i hores que estableixi el Departament dedels residus es farà en el dies i hores que estableixi el Departament de    Manteniment i Manteniment i Manteniment i Manteniment i 
Serveis Municipals en un lloc pactat. Fora de l’horari establert no esServeis Municipals en un lloc pactat. Fora de l’horari establert no esServeis Municipals en un lloc pactat. Fora de l’horari establert no esServeis Municipals en un lloc pactat. Fora de l’horari establert no es    recrecrecrecollirà cap ollirà cap ollirà cap ollirà cap 
deixalla. Concretament no es podran treure les deixalles ni deixar aladeixalla. Concretament no es podran treure les deixalles ni deixar aladeixalla. Concretament no es podran treure les deixalles ni deixar aladeixalla. Concretament no es podran treure les deixalles ni deixar ala    contenidors contenidors contenidors contenidors 
abans de les 19h per evitar problemes de fermentació i d’olors.abans de les 19h per evitar problemes de fermentació i d’olors.abans de les 19h per evitar problemes de fermentació i d’olors.abans de les 19h per evitar problemes de fermentació i d’olors.” 
 
Vistos els canvis tant importants en el concepte dels serveis a prestar per les 
guinguetes voldríem una memòria econòmicamemòria econòmicamemòria econòmicamemòria econòmica que incorpori els costos per cadascun 
dels nous serveis per a la durada total de la concessió i específicament: 
 

• Costos dels nous elements que estiguin obligats a presentar com quiosc de bar, 
quiosquet, tarima, lavabos i pèrgola. 

• Costos de l’adquisició dels elements establerts a la cuina. 
• Costos de l’adquisició dels elements mòbils com taules, cadires i para-sols. 
• Costos de la connexió i desconnexions dels serveis d’aigua, clavegueram i 

electricitat. 
• Costos municipals obligatoris derivats de la concessió com cost de la llicència 

d’activitats, taxa d’escombraries, cost del limitador i del seu manteniment. 
• Altres despeses previstes en aquest plec i no descrites. 

 
 
 
 
 
Ernest SuñéErnest SuñéErnest SuñéErnest Suñé    
Vocal comissió de Manteniment i serveis municipals 
Grup Municipal PSC-PM 
 


