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Núm. PLE2013/1 
 
Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou extraordina ri i urgent del dia 10 de gener 
de 2013 
 
A la vila del Masnou, a les 20 hores del dia 10 de gener de 2013, es reuneixen, a la sala 
de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió extraordinària i 
urgent plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i 
Fonts, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, el 
Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico 
Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i 
Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª 
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i es despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents: 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Bona nit a tothom. Començarem aquest Ple extraordinari, que ve motivat perquè en el 
darrer Ple ordinari, del desembre, es va retirar de l’ordre del dia la proposta que avui 
presentem, perquè el Govern mateix va introduir-hi alguns canvis, i per intentar acostar 
posicions amb les propostes de les esmenes que s’havien presentat fins a aquest 
moment. 
 
Per tant, senyora secretària, el primer punt: en ratifiquem la urgència, perquè entenem 
que és urgent, què és una qüestió de procediment. 
 
1) Ratificació de la urgència 
 
El president en sotmet a votació la urgència amb el resultat següent: 20 vots a favor (CiU, 
ERC-AM, PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita). Per unanimitat, 
majoria absoluta, se’n ratifica la urgència. 
 
2) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 
 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i 
els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, el 
Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez i Fernández, el Sr. Federico 
Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, i la Sra. Judit Rolán i 
Romero 
 
S’excusa per la seva absència la senyora Núria Fusellas Gaspà. 
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3) Aprovació de l’expedient de contractació de l’ex plotació mitjançant concessió, 
dels serveis de temporada de la platja del terme mu nicipal del Masnou per al 
període 2013-2017 i convocatòria de la licitació, m itjançant procediment obert amb 
diversos criteris de valoració 
 
El senyor Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat de Medi Ambient i Paisatge, llegeix la 
proposta següent: 
 
“Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de la gestió indirecta mitjançant 
concessió de les àrees de servei de temporada a la platja del terme municipal del 
Masnou. 
 
Atès que ha estat incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i 
el de prescripcions tècniques que regiran el contracte. 
 
Vist que s’han incorporat a l’expedient els informes preceptius de Secretaria i Intervenció.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de data 21 de desembre de 2012. 
 
Vist el que especifica l’article 109 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació amb l’aprovació 
de l’expedient de contractació i en virtut del que estableix l’article 23 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents:  
 
Primer . Aprovar l’expedient de contractació de l’explotació mitjançant concessió, dels 
serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou, per al període 2013-
2017, i convocatòria de la licitació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de 
valoració, el qual compleix les especificacions de l’article 109 del Reial decret 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Segon . Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques particulars que han de regir la contractació de l’explotació, mitjançant 
concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al 
període 2013-2017 i convocatòria de la licitació, mitjançant procediment obert, amb 
diversos criteris de valoració. 
 
Tercer . Convocar la licitació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris de 
valoració, de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la platja del 
terme municipal del Masnou per al període 2013-2017 i convocatòria de la licitació, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris de valoració, al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) i al perfil del contractant de l’Ajuntament del Masnou, d’acord amb el que 
estableix l’article 142 del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Quart. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del 
contracte.” 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA hi presenta esmenes. 
 
La Sra. Elena Crespo 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Nosaltres havíem presentat a la comissió informativa 
corresponent un seguit d’esmenes, que passo a llegir. 
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El Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta les esmenes següents als plecs de clàusules que 
han de regir el procés de licitació per a la contractació de l’explotació mitjançant 
concessió dels serveis de temporada de platja. 
 
Plec de clàusules administratives: 
 
Primera. Clàusula 3 
Establir el cànon anual de sortida en 14.000 euros per a cadascuna de les guinguetes. 
 
Segona. Clàusula 10.a 
Substituir la proposta del Govern per:  
 
Sobre B, criteris quantificables automàticament, fins a un màxim de 12 punts. 
 
Millores en la proposta econòmica, increment del cànon mínim de licitació. La puntuació 
s’atorgarà d’acord amb la taula següent: 
 
Augment del 5% per sobre del cànon de sortida: 1 punt. 
Augment del 10% per sobre del cànon de sortida: 2 punts. 
Augment del 15% per sobre del cànon de sortida: 3 punts. 
Augment del 20% per sobre del cànon de sortida: 4 punts. 
Augment del 25% per sobre del cànon de sortida: 5 punts. 
Augment del 30% per sobre del cànon de sortida: 6 punts. 
Augment del 35% per sobre del cànon de sortida: 7 punts. 
Augment del 40% per sobre del cànon de sortida: 8 punts. 
Augment del 50% per sobre del cànon de sortida: 10 punts. 
Augment del 60% per sobre del cànon de sortida: 12 punts. 
 
Tercera. Clàusula 10.a  
Substituir la proposta del Govern per: 
 
Sobre C, millores en la prestació del servei no avaluables de manera automàtica fins a un 
màxim de 10 punts. 
 
• Proposta tècnica de l’organització i funcionament de l’àrea del servei (estructura de 

personal, mitjans aportats i serveis a desenvolupar). Fins a un màxim de 5 punts. 
 
Es valoren especialment les ofertes que porten un Pla d’empresa on es demostri haver 
reflexionat sobre la gestió correcta del projecte amb el contingut següent: 
 
• Un pla d’operacions (detall de la inversió inicial efectuat per a la posada en marxa de 

l’activitat i sobre com es finançarà). 
 

• Relació de despeses de funcionament previstes i llistat de proveïdors amb els quals es 
treballarà. 
 

• Un pla comercial, un pla d’organització i un pla ecofinancer. 
 

• Per seguir criteris ambientals en la prestació de serveis: propostes per disminuir 
l’impacte ambiental, amb una puntuació fins a un màxim de 2.5 punts. 

 
• Compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de discapacitat del 33% durant un 

mínim de tres mesos. I per contractació de dues treballadores amb un mínim de 
discapacitat del 33%, 1,5 punts. 

 
• Compromís d’ocupar treballadors de difícil ocupabilitat durant un mínim de tres mesos 

(aturats de més de 55 anys i joves d’entre 18 i 30 anys). Fins a un màxim d’1 punt. 
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Si, quan s’hagi valorat el conjunt de propostes, hi ha igualtat de puntuació entre ofertes, 
s’apliquen els criteris següents, per aquest ordre i fins que es desfaci el desempat. 
 

a) Qui tingui la puntuació més alta en la proposta tècnica plantejada. 
b) Qui ofereixi un preu per a la gestió de la guingueta més elevat. 
c) Per sorteig públic. 

 
Quarta . Acordar l’exempció del pagament de les despeses corresponents a la tramitació 
de la llicència ambiental com a deure dels adjudicataris. 
 
Al Plec de clàusules tècniques:  
 
Sisena . Permetre el manteniment de l’actual model d’envelat. 
 
Setena . Establir que els nous lavabos es puguin instal·lar abans de l’inici de la segona 
temporada de la concessió i que permetin, per tant, que en la primera temporada es 
puguin mantenir els lavabos actuals. 
 
Vuitena . Cercar una solució que permeti que les guinguetes disposin d’un espai 
suplementari per a magatzem. 
 
Novena . Modificar la redacció corresponent a l’organització d’activitats i substituir-la per 
la següent:  
 
L’Ajuntament pot organitzar actes durant la Festa Major i els festivals Ple de Riure i 
Fascurt a les zones d’influència de les guinguetes, i hi pot instal·lar servei de bar propi o a 
través de tercers. A aquest efecte, abans de l’inici de cada temporada, l’Ajuntament 
convocarà els adjudicataris per tal d’acordar la seva col·laboració en aquests actes. En tot 
cas, si s’arriba a un acord de col·laboració entre les àrees de serveis afectades i 
l’organització i l’Ajuntament, es donarà el servei de bar a través de les mateixes àrees de 
servei. 
 
Aquestes són les esmenes que vam proposar passar a la comissió informativa que no 
van passar. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyora Crespo. Hi ha algunes esmenes que han estat incorporades a 
l’expedient senyor... Ah, ja no les has llegides! És a dir, són les esmenes que... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Temps verbal: seria. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
El que ens vàreu acceptar va ser el canvi d’un temps verbal en un redactat. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Tu ara faràs una explicació de vot. Primer, votem aquestes esmenes i, després, hi haurà 
esmenes per part del PSC i, després, podem fer un debat del perquè sí o perquè no a les 
esmenes, i després farem el debat global a la proposta de la ponència. 
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El president sotmet a votació les esmenes que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA, 
amb el resultat següent: 3 vots a favor (ICV-EUiA), 11 vots en contra (CiU, ERC-AM i 
GIM) i 6 vots d’abstenció (PSC-PM, PP i la regidora no adscrita). Les esmenes queden 
rebutjades. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Ara farem la presentació de les esmenes, si vostès ho volen, del PSC i després faríem el 
debat del perquè s’han acceptat o no s’han acceptat les esmenes, abans d’entrar a la 
votació de la proposta.  
 
El Grup Municipal del PSC-PM presenta les esmenes. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo sí que procediré a llegir totes les esmenes que vam 
presentar i així donarem peu que la gent ho entengui.  
 
Nosaltres vam presentar unes esmenes en el procés de l’esborrany que van anar sent 
acceptades i ara, al final, hem presentat aquestes. 
 
Mitjançant el present document, el Grup Municipal del Masnou presenta esmenes a 
l’esborrany dels plecs administratius i tècnics que han de regir el procés de licitació del 
servei de temporada de platges del terme municipal del Masnou per al període 2013-
2017, més conegut com el servei de guinguetes de platja. 
 
Anàlisi i esmenes als plecs administratius  
 
A la clàusula 9a, Mesa de contractació, vam demanar modificar-ne l’ordre perquè quedés 
redactat segons els criteris de protocol que estableix el ROM. 
 
A la mateixa clàusula 9a, Mesa de contractació, demanem incorporar com a personal 
tècnic, amb veu i vot, la tècnica de Salut Pública i Consum, el responsable de Cultura i un 
funcionari de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 
 
A la clàusula 10a, Criteris bàsics que serveixen per a l’adjudicació del sobre B, demanem 
incorporar-hi un nou punt de millores de:  
- El compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de discapacitat del 33% durant un 

mínim de tres mesos fins a un màxim de 2 punts.  
- Per contractació d’un treballador amb un mínim de discapacitat del 33%, 1 punt. 
- Per contractació de dos treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%, 2 punts. 

 
Aquests punts es restarien de la proposta de millora econòmica, és a dir, tindria dos punts 
menys l’altra part de la proposta. 
 
A la clàusula 19a, vam demanar el que era responsabilitat en l’execució del contracte, 
que el règim de faltes i sancions contractuals, que suprimissin les faltes greus dels 
apartats d), e), i m), i les faltes lleus apartats b), c), e) i f). Aquestes faltes fan referència a 
l’ocupació de la superfície, fan referència a una sèrie d’elements que no explicarem, però 
que evidentment el que fan és incorporar més elements sancionadors. 
 
A la mateixa clàusula 19a, també la responsabilitat en l’execució del contracte, a l’apartat 
de penalitats contractuals, demanàvem la rebaixa de l’increment, ja que consideràvem 
desproporcionades les sancions i, modificar els imports i deixar-los com estaven fins a la 
data. 
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Pel que fa a les esmenes dels plecs tècnics, a la clàusula 2a, respecte als usos 
autoritzats, vam demanar modificar els horaris de les activitats i vam dir que la redacció 
quedés de la manera següent: “Els horaris de les activitats seran els dijous com a màxim 
fins a la 1 h; els divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a les 2 h, i la resta de dies, 
fins a les 23 hores.” 
 
A la clàusula 3a, condicions de l’aprofitament, a la pàgina 2 i següents, s’estableix la 
tipologia de guingueta i els usos de la zona i els serveis. Proposem que, a l’apartat 3.1, 
Model de guingueta, lavabo, i terrassa, s’hi incorpori un nou paràgraf, que quedi redactat 
de la manera següent: “Es permetrà l’ús dels models de guingueta, lavabo i terrassa 
utilitzats a les nostres platges fins a la data si s’aporta un certificat tècnic que garanteixi 
que compleixen els requisits de seguretat necessaris.” 
 
A la clàusula 5.1, Dates de funcionament, al paràgraf primer, demanàvem substituir la 
data d’obertura obligatòria fins al 30 de setembre. 
 
Eliminar el paràgraf segon de la clàusula 5.1, Dates de funcionament, que diu 
textualment: “Del 16 al 30 de setembre no cal que romanguin instal·lades les àrees de 
serveis. 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 adjudicatàries s’han de 
posar d’acord entre ells, en cas de desacord. El primer ens oferiran serveis de guinguetes 
senars, i el segon, les guinguetes parells, i així, successivament. En el cas de la 
guingueta número 1, en ser l’única del Masnou, cal que romangui oberta obligatòriament.” 
 
També modificar a l’annex II de l’apartat 1 d’electricitat la paraula escomesa per 
instal·lació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 4, Instal·lacions, al darrer paràgraf de 
la pàgina 4 del mateix plec, de manera que la frase que restarà de la manera següent: 
“Prèviament a l’entrada de funcionament del quiosc, s’han d’aportar fotocòpies 
degudament compulsades dels certificats homologats de l’instal·lador en el sentit que la 
instal·lació elèctrica compleix les condicions específiques del Reglament de baixa tensió.” 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Has llegit totes les esmenes? Per tant, n’hi ha algunes que han estat acceptades? 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Sí. Dels plecs administratius, al segon paràgraf, quan diu “clàusula 9a, Mesa de 
Contractació”, si la primera ha modificat l’ordre, això ja s’ha fet; per tant, l’ordre ja està 
posat correcte en els plecs. La segona, quan diu “incorporar com a personal tècnic, amb 
veu però sense vot”, s’hi ha incorporat la tècnica de Salut Pública i Consum, però no s’hi 
ha incorporat el responsable de Cultura ni el funcionari de Seguretat Ciutadana. Sols hi 
hem incorporat la tècnica de Salut Pública. Això ja està incorporat als plecs. 
 
I, llavors, a l’últim paràgraf, s’ha acceptat canviar la paraula escomesa per instal·lació, o 
instal·lació en lloc de la paraula escomesa. Tota la resta, no. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Doncs, per tant, queden vives les esmenes. Aquests punts ja hi estan incorporats, 
l’esmenat, en aquest cas el PSC interpreta que ja hi han estat... Per tant, el que portem a 
votació és la resta d’esmenes. 
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El president sotmet a votació les esmenes que presenta el Grup Municipal del PSC-PM, 
amb el resultat següent: 3 vots a favor (PSC-PM), 13 vots en contra (CiU, ERC-AM, PP i 
GIM) i 4 vots d’abstenció (ICV-EUiA i la regidora no adscrita). Les esmenes queden 
rebutjades. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ara anem a fer l’explicació de vots de les esmenes, encara no entrem a votar la proposta, 
sinó que ho farem doncs per grup, per odre creixent. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bàsicament, i com després ja comentarem, perquè 
votarem a favor de la proposta del Govern i, per tant, fèiem bastant incompatible acceptar 
o votar en un altre sentit les esmenes presentades, però entrant una mica a analitzar les 
esmenes presentades pels companys d’ICV-EUiA, per exemple, el nostre Grup, el que no 
comparteix en aquests moments és rebaixar el cànon de sortida en una quantitat de mil 
euros per guingueta. Entenem que no és el moment de rebaixar els futurs ingressos que 
dependrà o que ha de mantenir l’Ajuntament. 
 
Tampoc no estem d’acord en la distribució que fa sobre els punts quant als criteris 
quantificables automàticament i els que no són avaluables de manera automàtica, perquè 
fan un repartiment diferent del que hi ha a la proposta de l’Equip de Govern i em sembla 
més encertada la que proposava l’Equip de Govern. 
 
Perquè ningú no en tingui cap mena de dubte, i això és una esmena que comparteix amb 
el PSC, quant al compromís d’ocupar treballadors amb un mínim de discapacitat del 33%, 
nosaltres hem votat en contra de totes dues qüestions. No és que, lògicament, no 
tinguem sensibilitat per mirar de potenciar l’ocupació d’aquest tipus de treballadors, tant 
els que tenen la discapacitat del 33% com els de difícil ocupabilitat; no és això, sinó 
simplement que, en tractar-se de compromisos, perquè és un compromís, deixa de ser un 
criteri avaluable útil, en el sentit que qualsevol de les persones que vulguin oferir-se per a 
qualsevol de les guinguetes farà constar aquest compromís i, per tant, obtindrà de 
manera automàtica els punts. Això significa que és un criteri que, a la pràctica, doncs no 
tindrà utilitat, i, per tant, seria molt millor poder destinar els criteris avaluables en altres 
qüestions que podrien ser més interessants. 
 
De fet, fins i tot ho hem introduït de manera verbal en la darrera Comissió Informativa. 
D’aquesta manera no sé si... És clar que no assegurem que es pugui complir o 
promocionar la contractació de treballadors d’aquestes consideracions, amb aquestes 
qualificacions, i es podrien haver utilitzat altres sistemes, com per exemple, si 
demostressin que els adjudicataris definitius utilitzen o contracten treballadors amb un 
mínim de discapacitat o de difícil ocupabilitat, doncs se’ls podria premiar econòmicament, 
al final del contracte, és a dir, altres maneres de potenciar, que enteníem que eren 
millors, perquè, en definitiva, no deixava de ser poc útil. 
 
Bàsicament, entre les esmenes d’ICV i crec que les del PSC, bé, el mateix una mica amb 
el tema d’eliminar gran part, bé, algun règim de faltes i sancions, eliminar algunes faltes 
greus i algunes faltes lleus, home, entenem que no és preceptiu. En definitiva, l’activitat 
es produeix al Masnou. L’Ajuntament és qui ha de mantenir el control i ha de vetllar 
perquè això es pugui portar a terme, i eliminar, doncs, aquestes sancions, que són, a 
més, precisament, les més significatives, les més simbòliques, les que més es podrien 
engegar i produir, doncs significava deixar de tenir l’Ajuntament aquell marge dissuasiu o 
aquell marge per poder sancionar aquells incompliments dels adjudicataris. 
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Lògicament, la idea de tots és que no s’hagi de realitzar cap mena de sanció, no s’hagi 
d’iniciar cap mena de procediment administratiu sancionador contra cap dels 
adjudicataris, però és clar que hem de tenir, com a mínim, la possibilitat de mirar de 
corregir les conductes que es puguin dur a terme d’alguna manera. És clar, doncs, que la 
proposta del PSC limitava molt aquesta capacitat de controlar de l’Equip de Govern o de 
l’Ajuntament, en aquest cas, cosa que, lògicament, no podíem compartir.  
 
Quant a l’horari, que, en definitiva, el que vol és equiparar l’horari de tancament amb 
l’horari de tancament de l’activitat, per nosaltres és una clàusula, és una esmena trampa, 
perquè, en definitiva, si l’horari de tancament és a la una, difícilment, per no dir 
impossible, l’hora de tancament ha de coincidir amb la una, perquè si tu fins a la una de la 
matinada o les dues, determinats dies festius, doncs pots servir l’última tapa o l‘última 
beguda, és impossible que al mateix moment de servir-la puguis tancar la guingueta, 
perquè has d’acabar de recollir aquell got, has d’acabar de recollir taules, és a dir, que és 
impossible que la mateixa hora de tancament de l’activitat coincideixi amb l’activitat de la 
guingueta. I com que és impossible i de difícil o d’impossible realització, l’únic que 
generaríem, i estic segur que això és motiu de conflicte i no desitgem entrar-hi amb els 
adjudicataris i l’Ajuntament a l’hora de vetllar pel tancament de la guingueta. Per tant, 
entenem que la proposta de l’Equip de Govern és més encertada, més raonada, i per això 
hem votat en contra de les esmenes facilitades pel PSC. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Respecte al Grup Municipal d’ICV, tal com els vaig respondre al correu, hi ha una sèrie 
d’aspectes que vostès diuen que es contradiuen amb la Llei de costes i, per tant, tot el 
que estigui per sobre nostre, no podem posar-ho, no ho podem acceptar. 
 
Respecte a les fórmules que vostès fan servir, els hem passat també un quadre on es 
veu que la fórmula que fa servir el Govern és més equitativa. Vostès estan buscant 
protegir que qui més paga tingui assegurat que ja guanya un concurs, diguéssim, i amb la 
nostra fórmula li vam demostrar que és més fàcil mantenir la puntuació i no fer dansar 
entre primer i segon, en aquest sentit. 
 
D’altra banda, pel que fa als cànons, el preu de sortida al final ha anat variant. Al final 
vam establir-los tots iguals, i baixar mil euros més en un altre tema, doncs ja s’ha anat 
movent diverses vegades i s’ha establert. 
 
Respecte dels temes que s’han comentat de les discapacitats i l’ocupació d’activitat, és el 
que ha comentat el senyor Francisco Avilés. Per tant, és difícil poder-ho comprovar, de 
fer el seguiment, no és impossible, però sí difícil, però significaria per molts tenir la 
mateixa puntuació. Per tant, perquè molta gent ja ho ha fet, i s’ha demostrat amb 
l’experiència d’aquests anys enrere, la dificultat que també tenen els concessionaris per 
poder provar gent, per poder donar ocupació a la platja, en aquest sentit. 
 
Respecte al manteniment del model d’envelat actual, doncs, respecte a l’espai, que són 
els cent metres quadrats, el manteniment del mateix envelat produïa espais morts, 
produïa aquests espais morts que dificultarien l’ús correcte de la superfície. 
 
Establir els lavabos, començant des d’un principi, tot igual, hi ha hagut una uniformitat 
quant a tots els establiments. 
 
També diuen de cercar una solució que permeti que les guinguetes disposin d’un espai 
suplementari. Estem en el mateix: és la Llei de costes la que ens marca que la guingueta, 
amb tot, ha de ser de vint metres quadrats. Per tant, no podem superar aquest aspecte. 
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En línies generals, estem obligats i estem advertits pel Servei de Costes que teníem un 
model desfasat en aquest aspecte i que donava peu a moltes mancances o que no 
arribàvem a complir ben bé, i sempre donàvem moltes pegues a poder-nos adaptar a les 
circumstàncies actuals de la Llei. Per tant, per això és el canvi i és en aquest aspecte que 
no ho podem acceptar. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Si han estat contradits, poden utilitzar un torn de paraula. 
 
La Sra. Elena Crespo  
 
Bé. Per tancar, només vull dir que nosaltres no estem d’acord en algunes de les 
informacions que s’han expressat aquí. Pel que fa a algunes consideracions de grups 
municipals que han donat suport als plecs de clàusules que es presenten, en referència, 
per exemple, al que ha comentat el senyor Jordi Matas, nosaltres pensem que 
l’adjudicació del servei, veient els números que ens presentaven vostès, amb la proposta 
que presentàvem nosaltres era molt més equitativa. 
 
El que hem volgut presentar és per intentar compensar que amb altres maneres de 
mesurar el projecte no quedés només premiat aquell que posés més calés a sobre de la 
taula i, sí, és cert que nosaltres també, com a Ajuntament, tenim les mans lligades per la 
Llei de costes, però això no significa que l’Ajuntament no pugui estudiar una sèrie de 
propostes i mesures per pal·liar les rigideses d’aquesta Llei. Ho han fet en altres 
municipis i entenem que nosaltres també podíem fer-ho i, per tant, nosaltres vam 
presentar aquestes propostes en aquest sentit, per intentar equilibrar aquesta normativa 
estricta amb competències pròpies que pot practicar un ajuntament. 
 
Per tant, em sap greu que de les nou propostes només n’hagin acceptada una, que era el 
canvi d’un temps verbal. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Dues cosetes. Primer, el Pla d’usos del municipi del Masnou l’aprova Costes; per tant, no 
són els concessionaris. Costes no va amb els concessionaris, la responsabilitat és nostra. 
Per tant, com a responsabilitat, nosaltres hem de vetllar pel correcte compliment i com a 
responsables de tota la platja. El que no ens podem jugar és que un any o un altre ens 
puguem quedar sense permetre que hi hagi l’activitat a la platja, i per això posem 
aquestes normes. O sigui, no és per res més, sinó per poder assegurar que es puguin 
tirar endavant aquestes activitats. 
 
I, d’altra banda, la fórmula que vostès han presentat beneficiava el que més pagava, en 
contraposició amb la nostra.  
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Gràcies, senyor alcalde. No perdré l’oportunitat de fer-hi alguna esmena. Primer, vull 
justificar el posicionament del vot del Grup Municipal del PSC respecte a les esmenes 
presentades per ICV-EUiA. S’ha de dir que algunes o moltes de les propostes són 
semblants a les nostres, però n’hi havia d’altres amb les quals discrepaven. No hem 
volgut entrar a fer votació per esmenes, perquè donàvem ja per perdut aquest procés; per 
tant, ens hem estimat més anar pel dret. 
 
També volem agrair al Govern l’acceptació de la part de les esmenes que avui han fet, 
poques, però bé, benvingut, i també del procediment que que ha permès, com a mínim, 
redreçar els plecs. 
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Quan diuen que els punts que es donen perquè es contractin persones amb disminució 
pel 33%, escolti, és que s’ha de primar la contractació de persones que tinguin 
disminució, si és que s’han de primar les persones que estiguin en una situació de 
necessitat extrema, o de feblesa, com proposava Iniciativa, és que s’ha de fer, i no és un 
sol punt perquè les guinguetes diguin que tenim dos punts més o no, és que després s’ha 
de fiscalitzar, la feina de l’Ajuntament és fiscalitzar, fiscalitzar això, això sí que és feina de 
fiscalitzar de l’Ajuntament. Per tant, jo no entenc quin és l’argument aquest que diuen que 
no hi posem aquests punts perquè després no ho faran. Escolti, si algú diu que ho farà, 
se n’ha de fer el seguiment, perquè li ben asseguro que molts concessionaris que van fer 
aquesta opció altres vegades contractaven persones, o ho feien, i han tingut dificultats en 
alguns moments, possiblement, perquè no és fàcil, la feina és dura, però ara, amb la 
quantitat de problemes que hi ha amb l’atur, creuen vostès que no seria una solució per 
intentar facilitar a un determinat sector de la societat que té problemes accedir a una 
feina? Bé... 
 
Han rebutjat també l’esmena que proposava que les activitats finalitzessin a la mateixa 
hora de finalització de la guingueta. Escoltin, si tenen tanta por que serveixin una copa 
quan està finalitzant, doncs posin no la mateixa hora, sinó quinze minuts abans o deu 
minuts abans, però deixin respirar, deixin respirar els concessionaris i deixin respirar la 
ciutadania. L’ús de la platja és un ús lúdic, escolti, no és un ús per mirar la platja només, 
és també per gaudir-ne, per fruir-ne i cal que hi hagi activitat, i, si l’Ajuntament no la dóna, 
no la pot donar, si no tenim recursos i aquests concessionaris, el que han estat fent, fins 
ara, és dinamitzar un espai que és de tots, i això s’ha de permetre, i vostès ho estan 
escapçant. 
 
Règim sancionador. Addueixen que el Servei de Costes autoritza l’ocupació a 
l’Ajuntament i que estem obligats a sancionar-los, que autoritza l’ocupació a l’Ajuntament i 
l’Ajuntament després trasllada als concessionaris aquesta autorització és evident, però, 
escolti, jo no estic d’acord que hàgim de sancionar en aquests temes nosaltres. Vostès 
estan obsessionats a solucionar el problema de la Generalitat de Catalunya. Escolti, la 
Generalitat té inspectors, doncs que inspeccionin, per això se’ls paga, que inspeccionin 
ells! Si vostès veuen una infracció, tenen un procediment molt fàcil: ho traslladen a la 
Generalitat i la Generalitat sancionarà. Per què hem de sancionar nosaltres? Per què 
hem de posar-nos més obligacions? Obligacions que van en contra, al final, de la 
prestació del servei i nosaltres creiem que, mantenir uns imports elevats a les sancions i, 
fer-ho, això té una clara voluntat recaptatòria, és a dir, “escolta ara anem a fotre més 
sancions per omplir la butxaca”. Bé, no estem d’acord amb aquest procés i, per això, 
doncs, nosaltres vam presentar unes esmenes que esperàvem que fossin acceptades. 
 
Model de guinguetes. Vejam, aquí, primera notícia, senyor Matas, que diu que té una 
informació que diu que els models estan desfasats. Jo és la primera vegada que ho 
sento, eh! No és que hàgim tingut gaires reunions, però, a les reunions que hem tingut, 
aquest tema no hi ha sortit. Per tant, si vostè té informació que no ha facilitat, fóra bo que 
ens la fes arribar als diferents grups. 
 
Diu que combinar aquests models trencaria l’estètica de la platja. Vostè ha vist l’impacte 
del Club Nàutic? Vostè ha vist l’impacte de la Nècora d’Or o del port o de l’Ocata Vent o 
dels contenidors d’escombraries que tenim a la platja? I creu que les guinguetes 
trencaran la imatge de la platja? Escolti, va, si us plau, que són guinguetes de fusta, que 
estaran allunyades de la sorra, de la visió, que presten un servei, a veure! No ho sé... Jo 
crec que tenim models diferents de visió de la platja i dels usos. Lamento que no hagin 
estat acceptades les nostres esmenes. Gràcies. 
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El Sr. Jordi Matas  
 
Senyor Suñé, vostès van fer una primera presentació d’esmenes que van ser acceptades, 
ja ho ha dit abans, o sigui, no és que no s’hagin acceptat. Van fer una primera 
presentació i van ser quasi totes acceptades i es van incorporar. És ara que diuen que en 
presenten una nova tanda, que és on hi ha aquestes discrepàncies, i es va retardar i no 
es va tirar endavant al Ple el punt que hi havia perquè vostès van incorporar-hi les seves 
esmenes. 
 
D’altra banda, les activitats finalitzen, tenim aquesta idea, una hora abans, perquè 
sempre hi ha un marge d’activitat, un marge que entre que acaba i el que sigui, sempre hi 
ha un marge per poder acabar. Ara bé, aquest marge, i, per tant, creiem que sempre és 
un marge ampli perquè l’activitat pugui tenir lloc i finalitzar amb el mateix horari, com a 
molt tard, del que és, però sempre hi ha d’haver un marge, i per això ho fem, i en aquest 
sentit l’activitat acabarà una hora abans de l’horari de tancament. 
 
A veure, no és un objectiu que l’Ajuntament sancioni, no és un objectiu, però s’han de 
posar uns criteris preventius. Només és això, no és per anar a buscar un benefici amb 
aquest tema. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Vejam, no sé si m’ha semblat entendre que està molest perquè hem presentat esmenes. 
Vejam, els procediments, fins que no es porta a votació un reglament, una norma o un 
projecte com aquest, doncs, els grups tenen dret a presentar-hi esmenes. Nosaltres no 
hem canviat el nostre parer. Simplement hem presentat les esmenes que no havien estat 
acceptades fins ara i unes esmenes que ara hem cregut oportú de presentar. Però vull 
recordar-li, senyor Matas, que el tema de les guinguetes, vostès l’han portat pel dret. És a 
dir, aquí no hi ha hagut cap voluntat del Govern de presentar una sèrie de models de 
guingueta i que l’oposició pogués escollir. Jo no els he vist. I jo formo part de l’oposició. 
Possiblement, potser altres grups sí que ho han tingut, però el nostre no ho ha tingut. Per 
tant, és normal que hi presentem esmenes. 
 
I, després, només vull saber si serà un criteri: continuaran vostès aplicant aquest criteri 
respecte a les activitats que facin altres establiments a dintre del municipi? És a dir, 
abans de l’hora de tancament no es podran fer activitats fins una hora abans? Gràcies. 
 
El president sotmet a votació la proposta que presenta l’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM), amb el resultat següent: 13 vots a favor (CiU, ERC-AM, PP i GIM), 6 vots en contra 
(PSC-PM i ICV-EUiA) i 1 vot d’abstenció (de la regidora no adscrita). S’aprova per majoria 
absoluta. 
 
La Sra. Judit Rolán 
 
Gràcies. Bona nit a tothom. Bé, voldria explicar la meva abstenció. Agraeixo al Govern 
l’esforç per tirar endavant la proposta tal com l’ha presentada avui i no com la volia tirar 
endavant fa un mes, ja que això ha apropat posicions, malgrat que poques, però s’ha 
acceptat alguna esmena, i també em consta que s’ha apropat algun tipus de posició amb 
els agents interessats, malgrat que alguns reclamen més informació en algun punt del 
procés. 
 
És evident que el temps se’m tira a sobre i, per mantenir l’esperit de les nostres platges, 
avui havíem de córrer i presentar aquesta proposta i aprovar-la, i és precisament això el 
que demano a l’Equip de Govern, que tingui en compte aquest esperit i, en un moment de 
crisi com l’actual, es mantingui en un paper facilitador per als futurs licitadors. Això és del 
que es tracta. Moltes gràcies. 
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El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, perquè, nosaltres, en certa manera, si bé no hi hem 
presentat esmenes formals, des del primer dia que l’Equip de Govern ens va informar que 
tenia la intenció de portar al Ple els plecs tècnics i administratius referents a l’oferta de les 
guinguetes, se’ns va oferir la possibilitat de participar-hi, com a la resta de grups, i li vam 
enviar els nostres suggeriments, les nostres qüestions, que em consta que hi van ser 
incorporades, i, per tant, no ha calgut que hi presentéssim esmenes, perquè el que vam 
manifestar o desitjar al seu moment es va incorporar a la fase prèvia. Per tant, per 
nosaltres, ja tenim el nostre vistiplau. A més, a la comissió informativa corresponent, un 
altre petit suggeriment va ser acceptat, no en forma d’esmena, però també ha estat 
reflectit en la proposta definitiva. Per tant, hem pogut treballar, doncs, bastant bé i el 
resultat o el contingut de la proposta ens era encertat. 
 
Ens era encertat perquè compartim amb el Govern la idea d’unificar les guinguetes de la 
platja del Masnou, dotar-nos d’una major estabilitat, una major qualitat i homogeneïtzació 
de la zona. Era un criteri que compartíem. Lògicament, això comportarà, per als futurs 
licitadors, segurament, una despesa extraordinària que potser no tenien en compte, però 
l’Equip de Govern, també entenem que de manera encertada, el que fa és allargar-ne el 
termini de concessió, perquè puguin fer els seus números d’amortització i, per tant, doncs 
bé, que sigui, lògicament, econòmicament més viable per a qualsevol dels que s’hi puguin 
presentar. 
 
Això era pel que fa als grans eixos que vertebren tots els plecs administratius i tècnics, i 
també hi coincidíem i, per tant, era difícil votar-hi en contra. A més, és veritat que, en 
tràmit, des que es va iniciar la proposta fins que ha arribat avui al dia del Ple, la 
comunicació, pel que s’ha vist, amb tots els grups municipals ha estat suficientment 
àmplia, és a dir, s’han acceptat propostes de diferents grups municipals, al marge de les 
que s’han portat avui aquí i s’han rebutjat. S’han acceptat propostes que han fet els que 
en aquests moments podien estar-hi interessats, com els mateixos adjudicataris que 
tenien intenció de renovar, com és lògic, és a dir, que jo crec que la voluntat, sense 
perdre l’eix vertebrador dels plecs, i el resultat de parlar s’ha tingut, almenys amb aquest 
Grup i, per tant, també estàvem d’acord amb aquesta postura. 
 
Unes coses que s’han discutit molt i també hi estem a favor, i és que pugui tenir un 
component més important l’oferta econòmica, que en definitiva és l’oferta objectivament 
avaluable, i que no requereix que qualsevol tècnic admeti qualsevol informe en referència 
al fet de si el Pla financer és correcte o no és correcte, perquè és un criteri que nosaltres 
tenim i que ens agradaria que, a partir d’ara, totes les licitacions, com més objectiva 
possible sigui la licitació i, per tant, com més pes pogués tenir el component econòmic, 
doncs molt millor, ens estalviem feina, ens estalviem haver de fer informes, a vegades 
sobre aspectes dels quals no tenim competència, no tenim els tècnics competents o no 
en sabem gaire, i, per tant, evitem també la picaresca, evitem tota una sèrie de qüestions 
que, bé, són bastant útils. Per tant, que la proposta de l’Equip de Govern fes que l’oferta 
econòmica pogués tenir més força respecte als criteris no avaluables automàticament 
també em semblava correcta. 
 
I, a mode de recordatori, en aquest Ple es va adjudicar una obra del parc de Vallmora. De 
les dues empreses que tenien les millors ofertes, de cinc criteris que hi havia, un era el 
criteri econòmic, els mitjans humans, els mitjans materials, la millor experiència en termes 
semblants i el temps d’execució de l’obra. L’empresa adjudicatària, doncs, dels cinc 
criteris, perdia en quatre: tenia pitjor oferta econòmica, tenia pitjors recursos humans, 
tenia pitjors recursos tècnics i tenia pitjor experiència, però, bé, va dir que oferien un 
temps més curt del que deien els altres i, per tant, se li va adjudicar a ella. 
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Això és al que em refereixo, que és molt millor que, com més objectiu sigui el concurs, jo 
crec que molt millor. Així ens evitarem situacions absurdes, com per exemple que, perquè 
una empresa ofereixi un termini d’execució en qualsevol obra menor, doncs es pugui 
emportar una obra, encara que perdi en la resta de requisits. Doncs, aquí, ja em 
semblava correcte que una oferta tingués més pes. 
 
A més a més, hem de tenir en compte que les finances de l’Ajuntament són les que són i, 
per tant, si podem tenir un impuls econòmic extra, doncs molt millor, ja ho veurem amb 
les ofertes que s’hi puguin presentar, però, evidentment no és un tema que d’entrada 
hàgim de rebutjar. 
 
Per deixar clara, lògicament, la nostra postura, dues qüestions, perquè, lògicament, hem 
parlat sobre les esmenes presentades en concret pel Grup Municipal PSC, però, és clar, 
en algunes es deia de suprimir uns sèrie de sancions i, bé, ja que era afany recaptatori, 
tota una sèrie de coses, però, és clar, no hem llegit les sancions o les actuacions que 
podien ser sancionables, no les hem llegides, però vaja, són suficientment importants 
com, per exemple, tancar una hora més tard l’hora d’activitat, utilitzar més espai del 
permès, és a dir, que no estàvem parlant de rebaixar ni d’eliminar sancions que podrien 
tenir poca importància, sinó que precisament són les que més problemes de convivència 
podrien generar i, per tant, són aquelles a les quals, lògicament i obligatòriament, 
l’Ajuntament mai no pot renunciar. I ho torno a dir, no per un afany recaptatori, que ja ens 
ho van explicar a la Comissió Informativa corresponent i avui, sinó per un tema dissuasiu i 
també de control, que és la feina que ens tocarà fer a partir d’ara. Per tant, lògicament, 
vull puntualitzar que les sancions que es volien eliminar o de les quals no tinguéssim 
nosaltres el control tenen prou importància per donar el vot negatiu que ha tingut per part 
d’aquest regidor. 
 
I també, finalment, per acabar d’aclarir el tema de la contractació, o sigui, nosaltres, 
perquè quedi clar, no estem en contra de no fomentar aquest tipus de contractació, però, 
en els temps que estem vivint, actualment, cal fomentar qualsevol mena d’ocupació, ja és 
prou important, ja sigui d’una persona que tingui una minusvalidesa o d’una persona que 
tingui una ocupació de llarga durada, és a dir, ja sigui un jove de vint-i-cinc anys, de trenta 
o de quaranta, és a dir, qualsevol ocupació que es pugui produir en aquests moments és 
positiva perquè, lògicament, la cosa està malament i el sector no està per perdre llocs de 
treball. Per tant, és clar que no anem en contra d’aquest tipus de promocions i, ho torno a 
dir, és que no es promociona una ocupació d’aquests treballadors, perquè, realment, o 
sigui, a l’oferta es promocionarà potser després, però si tots i cada un dels ofertors tenen 
el compromís, tots, de contractar aquest tipus o aquests treballadors de característiques 
especials, si tots adopten aquest compromís, que és un compromís que el compliran tots, 
doncs s’anul·la aquell criteri, s’anul·la, perquè tots el tindran i no estàs afavorint res, és a 
dir, que jo no sé si m’explico o no m’explico, però la qüestió és aquesta: que hi ha altres 
maneres de primar, i ho he dit abans i ho vaig explicar a la Comissió Informativa, si el 
PSC vol primar aquest tipus de contractació, amb aquest sistema, no ho aconsegueix, 
perquè ningú que s’hi comprometi no obtindrà cap avantatge respecte de l’altre perquè, 
en ser un compromís, tots tindran la mateixa puntuació. 
 
Es podria haver fet un clàusula que digués: “Aquell que demostri el 31 de desembre que 
ha contractat durant més de tres mesos persones d’aquestes característiques se li 
rebaixarà un 3% el cànon i se li tornarà al mes de gener.” Això sí que podria ser un 
avantatge o una potenciació d’aquests llocs de treball, però només amb el compromís 
enteníem que no s’aconseguiria la fi o l’efecte desitjat. Bé, total, que en definitiva 
coincidim bastant amb els plecs que ha presentat l’Equip de Govern i, per tant, no teníem 
més remei que, lògicament, votar-hi a favor. 
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El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, al PP hem votat a favor de la proposta. Voldria destacar 
que aquesta proposta, encara que inicialment es va presentar en un format una mica 
rígid, ha estat fruit de molta negociació i consens, és a dir, amb el senyor regidor Matas 
hem consensuat molts dels punts, hem presentat també alternatives que, a més, han 
estat recollides dins de la proposta, i pensem que, en general, és una proposta bona per 
al municipi. 
 
Recull una mica, d’una manera bastant encertada, sobre el model inicial el que és la 
regulació de l’activitat, tant de menjars com d’horaris i espais, perquè vénen imposats per 
les normatives de Costes, com la regulació d’activitat lúdica que hi pugui haver a les nits, 
via concerts, etcètera, que donen molta vida a la platja i també és una font de negoci 
important per als que tenen les guinguetes. 
 
Pensem que és important, també, mantenir un règim sancionador exigent i dur per una 
raó: perquè hi ha d’haver un equilibri entre el bon funcionament de l’espai que ha de ser 
fruit d’una bona regulació de tota la gent que pugui licitar i que, en adjudicar-se la 
contracta, s’ha de respectar el just descans dels veïns, que tenen dret també a gaudir del 
descans, lògicament, com del poble. Això és una lluita, mai no estaran tots d’acord, però 
penso que és un tema important i cal buscar un equilibri que sigui bo per a tots. Si alguna 
cosa no funciona, doncs se n’haurà de parlar, però penso que, tal com està encaminat, 
hauríem d’anar en aquesta línia. És a dir, que l’espai funcioni i que els veïns tinguin el seu 
descans just. 
 
D’altra banda, pensem que la zona de platja és una zona en la qual l’Ajuntament ha de 
continuar treballant, a part de l’espai que estem licitant ara per a les guinguetes per als 
propers anys, és una zona important per al nostre municipi, ja que atreu molta gent, 
sobretot a la temporada d’estiu i els caps de setmana. És un espai que, a més a més 
d’una oferta diguem-ne de restauració, no és restauració, de guinguetes, té una oferta 
lúdica que està tenint un èxit important a les nostres rodalies, està atraient molta gent i és 
un espai cultural, que ho poden veure d’aquesta manera des del nostre municipi. Per tant, 
és un espai que cal cuidar i potenciar, i penso que, durant aquests anys, cal 
desenvolupar-hi més activitats. 
 
D’altra banda, trobaríem a faltar una mica una certa ambició en el model que s’ha 
presentat. Nosaltres ho vam comentar i va caure en un sac buit, però pensem que, en un 
futur, l’ambició nostra hauria de ser, com a Ajuntament, participar en la facturació de les 
guinguetes i això que dic és molt difícil, és molt complicat. Realment no és fàcil muntar un 
sistema d’aquests, però existeixen i pensem que és bo si l’Ajuntament hi pot participar 
amb una altra forma de licitació de tal manera que, quan es guanyi, es guanyi més, i, 
quan no es guanyi, es guanyi menys. Això va en benefici de tots. És un sistema just, és 
un sistema complex de muntar, però, un cop muntat, podria donar molt bons fruits, tant 
per a l’Ajuntament com per als licitadors.  
 
Després, d’aquí a uns dies veurem l’encert del plantejament de la proposta, el veurem en 
funció de la concurrència que tinguem. Jo espero que sigui forta i fluida. Penso que els 
propers anys hi haurà una recuperació del consum. Estem en punts molts baixos i les 
zones de restauració lúdiques del municipi se’n beneficiaran. 
 
O sigui, penso que, qui ara aposti per licitar, per entrar dins del concurs, està fent una 
bona aposta econòmica i la recuperarà en molt poc temps. Gràcies. 
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La Sra. Elena Crespo  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i totes. La nostra coalició ha votat en contra 
d’aquests plecs per considerar que han estat fruit d’una aplicació implacable de 
l’actualització de la norma, de la famosa Llei de costes i que ha mostrat poca cintura 
negociadora amb els agents implicats en la gestió de les guinguetes. 
 
L’Equip de Govern i també els grups que han donat suport a aquesta proposta han 
preferit un punt d’inflexió en el model de gestió de les guinguetes que no pas polir 
aspectes i corregir temes de funcionament, que a la pràctica ens han fet veure que no 
funcionaven i que calia millorar. Per tant, no s’ha de donar marge als possibles 
adjudicataris per adaptar-se a aquesta normativa, que és molt més estricta que quan es 
van licitar l’últim cop. 
 
Per tant, en aquests plecs nosaltres creiem que indirectament el que s’està afavorint és 
que el projecte guanyador sigui aquell que tingui més calés i posi una proposta més 
ambiciosa a sobre la taula, descuidant altres aspectes com la qualitat o el model de 
gestió o l’organització o el que tenim ara, amb el qual nosaltres no estem en desacord. 
Pensem que el model de guinguetes que hi ha al Masnou és prou interessant i que 
caldria mantenir-lo perquè és un pou tant cultural com gastronòmic del nostre poble. 
 
Per tant, el que pensem és que aquests adjudicataris quedaran perjudicats perquè no 
només hauran d’assumir un cànon que entenem que és més alt que a l’última licitació, 
sinó que a sobre hauran d’assumir tota la despesa que implica canviar la infraestructura, 
perquè se’ls fa canviar l’envelat, el model de la guingueta, els lavabos, i tot plegat. 
Entenem que això, al final, afavorirà indirectament, malgrat que vostès ens diguin que no, 
doncs que aquell que més pagui es quedarà la guingueta i nosaltres entenem que no són 
els únics criteris que s’han de seguir. 
 
D’altra banda, la gran majoria de les nostres propostes, encaminades a compensar 
aquesta aplicació de la Llei de costes, eren mesures graduals que l’Ajuntament podia fer 
per ajudar els adjudicataris i han estat rebutjades totes. Bé, doncs, per aquests motius, 
nosaltres no podem donar-hi suport, perquè no ens creiem el model que aplica 
l’Ajuntament i ens sap greu que no hàgim pogut arribar a cap acord. 
 
El Sr. Ernest Suñé  
 
Saben aquell que diu que l’amor dura mentre dura dura? Doncs bé. En el cas del Govern 
del Masnou, la voluntat de cercar l’acord amb el PSC ha durat fins que han tingut un 
acord amb algú altre. Llavors, s’ha tancat la finestra i han marxat. Encara estic esperant 
la trucada del senyor Matas del darrer dia per comentar si podíem arribar a algun acord 
amb el document presentat. No faré cap comentari respecte d’aquesta qüestió. 
 
Ens hem esmerçat per arribar a un acord, acord que era difícil, però no impossible, i que, 
al final, la intransigència del Govern ha impedit que el nostre vot fos diferent al negatiu. 
 
Algú creurà que, com que han acceptat molts dels nostres suggeriments, estem obligats 
com a mínim a l’abstenció. Bé, el model que avui s’ha aprovat no és el nostre model. No 
és el model que el PSC vol per al Masnou i, per aquest motiu, hem votat que no. La 
proposta que s’ha aprovat avui és una proposta de dretes, restrictiva, sancionadora i 
selectiva. Entenem, per això, els vots favorables que ha fet CiU, el PP i el GIM, però no 
entenem els vots d’ERC, que se suposa que és d’esquerres. Fixi’s bé, senyor Oliveras, 
quins són els seus companys de viatge. Esperem sentir les seves explicacions, les 
esperem. 
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Aquest és un model que acaba amb les guinguetes com les coneixem ara, que en limita 
les activitats i que en dificulta la continuïtat. La platja és un element integrador del nostre 
poble, és un element diferencial i com a tal ha de ser tractat. Val a dir que des del primer 
esborrany presentat pel Govern a la proposta que avui s’ha dut a votació hi ha una gran 
distància, i que les esmenes presentades per l’oposició, en general, i de manera concreta 
i sensible, pel nostre Grup, pel Grup Municipal del PSC, han anat en la línia de millorar la 
prestació del servei. 
 
D’aquesta manera, i gràcies a les nostres esmenes, les guinguetes podran servir dinars, 
que havien estat vetats, i les guinguetes que estan a la banda d’Ocata podran fer 
activitats, que havien estat vetades. Es podrà mantenir l’ambientació visual nocturna, que 
havia estat vetada. En definitiva, gràcies a les nostres esmenes podran mantenir una 
bona part de l’esperit que les ha fetes, com aquí s’ha comentat, conegudes arreu del 
territori. 
 
També hi ha coses que no hem aconseguit. No hem aconseguit que es valori contractar 
persones amb discapacitat, com ha quedat palès. Les activitats finalitzaran una hora 
abans del tancament de la guingueta. La guingueta del Bellresguard desapareix i aquesta 
part del poble doncs no tindrà servei. Se sancionarà molt més i amb més valor, més car. 
I, a sobre, s’exigeix un canvi total de les guinguetes, amb un cost del qual ningú no ha 
parlat, amb un cost mínim estimat pel mateix Govern de més de 60.000 euros per cada 
guingueta, ara, en un moment de crisi. 
 
Jo faig una pregunta: qui creuen vostès que gestionarà a partir de demà les nostres 
guinguetes? Aquesta és la manera de promocionar els empresaris locals i la feina dels 
nostres joves? No? No, no! Els costos d’inversió són tan elevats en el model de 
guinguetes, en un model de guinguetes que no ha estat consensuat, sinó que ha estat 
imposat... 
 
Aquesta proposta, en definitiva, deshumanitza les guinguetes i ens aboca a l’arribada de 
gestors gens ni mica vinculats al municipi. I suposarà un canvi qualitatiu del servei que es 
presta a les nostres platges, amb els possibles perjudicis envers els nostres joves, que, 
recordeu-ho, en són els usuaris principals. 
 
Senyors del Govern, amb aquesta proposta sectària i restrictiva es perjudica un important 
sector de la nostra promoció. Els ho vam advertir i hem intentat reconduir la seva 
obsessió i lamentem profundament no haver-ho aconseguit. Vam creure que hi podia 
haver un possible acord. Ho vam creure, eh! Però els gestos de voluntat d’acord es van 
acabar en saber el Govern que tenia una majoria suficient, i això ha de quedar palès. No 
s’han dignat ni a trucar per informar del que pensaven respecte a les darreres esmenes, 
sinó que s’han remès en algú que enviés la resposta. 
 
Torno al que deia a l’inici: l’amor dura mentre dura dura, i vostès m’han ben destrempat. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Jordi Matas  
 
Primer de tot, vull agrair el vot favorable del GIM, del PP i l’abstenció de la regidora no 
adscrita, que ha fet possible poder tirar endavant aquests..., el que avui ens porta al Ple. 
 
A veure, és que no sé per on començar, senyor Suñé. Tampoc no entraré al detall, 
perquè trobo que no, que estaven fora de lloc molts dels seus comentaris en aquest 
sentit. Tots vostès tenen la meva resposta. Ja sé que no vaig trucar, però tenen la meva 
resposta. A la Comissió Informativa els ho vaig passar per escrit, com altres vegades 
quan ho he passat a algú, i vostès m’han respost i hem continuat parlant. No hi va haver 
una resposta per part seva, tampoc, en aquest sentit. 
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Les dificultats en les activitats, una guingueta desapareix... A veure, som realistes. A la 
platja del Masnou, molts estius hi ha dificultats perquè la guingueta que fins ara era la 
número 1 es pugui muntar, té grans dificultats. Què resta pendent al mes de juny, en 
aquella època, per muntar-la o per no muntar-la? A veure, si hi ha sorra o no hi ha sorra. 
Llavors, la persona que ha concursat estava pendent de si hi havia sorra o no per saber si 
ho podia fer o no la podia muntar. Senzillament, amb les dificultats que hi ha, val més que 
no la posem i així no hi ha falses esperances per a qui hagi guanyat per a aquella 
guingueta. 
 
Nosaltres, hem fet una aposta per sumar la major part o tots els grups possibles en 
aquest sentit. Vam estar parlant, el vaig atendre, vam estar reunits, vaig acceptar 
esmenes seves, dels grups municipals. He escoltat també concessionaris, antics 
concessionaris que no són actuals, perquè la concessió ja ha vençut i, per tant, no 
continuen, és una concessió nova en aquest sentit, i tot el principi de concurs és allò, és 
el principi de buscar un punt d’inici en aquest sentit. 
 
Em sap greu el posicionament, el que ha dit, res més, més que res això. Som conscients 
que tenim Costes molt a sobre, no sé per quin motiu, però Costes contínuament ens està 
exigint el compliment de la normativa actual, vigent. Nosaltres teníem el compromís amb 
Costes que, quan vencés el contracte, perquè ens ho demanaven abans, sinó que quan 
vencés el contracte que hi havia fins ara faríem el nou concurs adaptat a la Llei, que és el 
que hem fet, i és el que esperem, que tiri endavant, ho reitero, i espero que els vaticinis 
catastrofistes no es compleixin, pel bé de tot el nostre municipi. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Doncs, molt bé. Els agraeixo, a tots vostès, la presència en aquest Ple extraordinari, i al 
públic també. I moltes gràcies i ens veiem al Ple ordinari, que és el proper dia 24. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 21.15 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 
 
 
 
 


