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Grup Municipal 
del Partit dels

Socialistes
de Catalunya

(PSC-PM)

El Masnou, a 7 de g
 
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 9a. Mesa de C
redactat segons els 
 
A la mateixa Clàusula 9a. Mesa de C
veu i vot a la tètètètècnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i u
funcionari de funcionari de funcionari de funcionari de l’Àreal’Àreal’Àreal’Àrea
 
A la Clàusula 10a. Criteris base que serveixen per a l
un nou punt de Millores 
discapacitat del 33% durant undiscapacitat del 33% durant undiscapacitat del 33% durant undiscapacitat del 33% durant un
contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.
contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2
Aquests punts es restarien de la proposta de millora econòmica.
 
La Clàusula 19a. Responsabilitat en l'execució del contracte
Règim de faltes i sancions contractuals
per a les faltes Molt greus, greus i lleus. Entenem que
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 Lfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes L
 
A la mateixa Clàusula 1
penalitat contractuals
sancions. MMMModificarodificarodificarodificar
3.0003.0003.0003.000€. 
 

Anàlisi i esmenes als plecs tècnics
 
A la clàusula 2. Usos auto
quedi de la següent forma
a la 1a la 1a la 1a la 1    h.h.h.h., divendres, dissabtes i , divendres, dissabtes i , divendres, dissabtes i , divendres, dissabtes i 
les 23 h.les 23 h.les 23 h.les 23 h.”. 
 
La clàusula 3. Condicions de l’aprofitament
tipologia de guingueta i els usos a la zona de servei. 
Model de guingueta, 
següent forma: “Es Es Es Es 
a les nostres platges fina les nostres platges fina les nostres platges fina les nostres platges fin
compleixen amb els requisits de seguretat compleixen amb els requisits de seguretat compleixen amb els requisits de seguretat compleixen amb els requisits de seguretat 
 

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-PM 
als esborranys de plecs administratius i tècnics que han 

procés de licitació dels serveis de temporada 
de platges del terme municipal del Masnou per al 

 

gener de 2013. 

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 

Clàusula 9a. Mesa de Contractació, mmmmodificarodificarodificarodificar l’ordre de la mateixa 
redactat segons els ccccriteris riteris riteris riteris de de de de protocolprotocolprotocolprotocol    que establque establque establque estableeeeix el ROMix el ROMix el ROMix el ROM. 

Clàusula 9a. Mesa de Contractació, incorporarincorporarincorporarincorporar com a persona
cnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i u

l’Àreal’Àreal’Àreal’Àrea    de Seguretat Ciutadanade Seguretat Ciutadanade Seguretat Ciutadanade Seguretat Ciutadana. 

Clàusula 10a. Criteris base que serveixen per a l’adjudicació
de Millores “Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de 

discapacitat del 33% durant undiscapacitat del 33% durant undiscapacitat del 33% durant undiscapacitat del 33% durant un    mínim de 3 mesos, mínim de 3 mesos, mínim de 3 mesos, mínim de 3 mesos, ffffins a un màxim de 2 punts.ins a un màxim de 2 punts.ins a un màxim de 2 punts.ins a un màxim de 2 punts.
contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.
contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2

restarien de la proposta de millora econòmica.

a. 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 Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lfaltes Greus el apartats d), e) i m) i de les faltes Lleus els apartats b), c), e), f)leus els apartats b), c), e), f)leus els apartats b), c), e), f)leus els apartats b), c), e), f)

Clàusula 19a. Responsabilitat en l'execució del contracte
penalitat contractuals de la pàgina 21 hi ha un increment desproporcionat de les 

odificarodificarodificarodificar els imports tals que faltes Lleus de 100Lleus de 100Lleus de 100Lleus de 100€    a 500a 500a 500a 500

Anàlisi i esmenes als plecs tècnics 

Usos autoritzats, modificarmodificarmodificarmodificar els horaris d’activitats per que el re
nt forma: “Els horaris de les activitatsEls horaris de les activitatsEls horaris de les activitatsEls horaris de les activitats    seseseseran ran ran ran 

, divendres, dissabtes i , divendres, dissabtes i , divendres, dissabtes i , divendres, dissabtes i vigíliesvigíliesvigíliesvigílies    de festius fins a les 2de festius fins a les 2de festius fins a les 2de festius fins a les 2    h.h.h.h.    

clàusula 3. Condicions de l’aprofitament, a la pàgina 2 i següents, establei
tipologia de guingueta i els usos a la zona de servei. Proposem que a l

guingueta, lavabo y terrassa, ssss’’’’iiiincorporincorporincorporincorpori    un nou paràgraf
Es Es Es Es permetràpermetràpermetràpermetrà    l’úsl’úsl’úsl’ús    dedededellllssss    models de guinguetamodels de guinguetamodels de guinguetamodels de guingueta, , , , lavabo y terrassalavabo y terrassalavabo y terrassalavabo y terrassa

a les nostres platges fina les nostres platges fina les nostres platges fina les nostres platges finssss    a la data a la data a la data a la data ssssi i i i ssss’’’’apoapoapoaporta un certificat rta un certificat rta un certificat rta un certificat tècnictècnictècnictècnic
compleixen amb els requisits de seguretat compleixen amb els requisits de seguretat compleixen amb els requisits de seguretat compleixen amb els requisits de seguretat necessarisnecessarisnecessarisnecessaris”. 

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-

ordre de la mateixa per que quedi 
 

com a personal tècnic amb 
cnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i ucnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i un n n n 

’adjudicació, al sobre B, incorporarincorporarincorporarincorporar 
Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de 

ins a un màxim de 2 punts.ins a un màxim de 2 punts.ins a un màxim de 2 punts.ins a un màxim de 2 punts.    Per Per Per Per 
contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%: 1 punt.    Per Per Per Per 
contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%: 2    punts.punts.punts.punts.” 

restarien de la proposta de millora econòmica. 

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

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 ssssuprimiruprimiruprimiruprimir    de les    

leus els apartats b), c), e), f)leus els apartats b), c), e), f)leus els apartats b), c), e), f)leus els apartats b), c), e), f).  

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

a 500a 500a 500a 500€    i Greus de 501i Greus de 501i Greus de 501i Greus de 501€    a a a a 

activitats per que el redactat 
ran ran ran ran dijous, com a mdijous, com a mdijous, com a mdijous, com a màxim fins àxim fins àxim fins àxim fins 

    IIII    la resta de diesla resta de diesla resta de diesla resta de dies, fins a , fins a , fins a , fins a 

, a la pàgina 2 i següents, estableix la 
Proposem que a l’apartat 3.1. 

àgraf segon redactat de la 
lavabo y terrassalavabo y terrassalavabo y terrassalavabo y terrassa    utiliutiliutiliutilitzats tzats tzats tzats 

tècnictècnictècnictècnic    que garanteixi que que garanteixi que que garanteixi que que garanteixi que 
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A la clàusula 5.1. Dates de funcionament, paràgraf primer, substituirsubstituirsubstituirsubstituir la data d’obertura 
obligatòria fins el 30 de setembre30 de setembre30 de setembre30 de setembre. 
 
EliminarEliminarEliminarEliminar el paràgraf segon de la clàusula 5.1. Dates de funcionament on diu “del 16 al 30 
de setembre no cal que romanguin instal·lades totes les àrees de servei. Cal mantenir 
un mínim de serveis a la platja, i poden quedar instal·lades una guingueta de cada dues 
de manera alterna. Els adjudicataris i/o adjudicatàries s'ha de posar d'acord entre elles. 
En el cas de desacord, el primer any oferiran serveis les guinguetes senars i, el segon, 
les guinguetes parells, i així successivament. El cas de la guingueta 1, en ser l'única de 
la platja del Masnou, cal que romangui oberta obligatòriament”. 
 
ModificarModificarModificarModificar de l’Annex II l’apartat 1. Electricitat la paraula escomesa per instalinstalinstalinstal·laciólaciólaciólació, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 4. Instal·lacions al darrer paràgraf de la pàgina 
4 del mateix plec, pel que la frase restarà: “Prèviament a l’entrada en funcionament dPrèviament a l’entrada en funcionament dPrèviament a l’entrada en funcionament dPrèviament a l’entrada en funcionament del el el el 
quiosc s’han d’aportar fotocòpies degudament compulsades dels certificats quiosc s’han d’aportar fotocòpies degudament compulsades dels certificats quiosc s’han d’aportar fotocòpies degudament compulsades dels certificats quiosc s’han d’aportar fotocòpies degudament compulsades dels certificats 
homologats de l’instalhomologats de l’instalhomologats de l’instalhomologats de l’instal·lador en el sentit que lador en el sentit que lador en el sentit que lador en el sentit que la la la la instal·lacióinstal·lacióinstal·lacióinstal·lació    elèctrica compleix les elèctrica compleix les elèctrica compleix les elèctrica compleix les 
condicions específiques del reglament de baixa tensiócondicions específiques del reglament de baixa tensiócondicions específiques del reglament de baixa tensiócondicions específiques del reglament de baixa tensió”. 
 
Atentament 
 
 
 
 
 
 
Ernest Suñé 
Grup Municipal PSC-PM 


