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Assistència 
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Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)                      
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Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
Sra. Mónica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM) 
 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
1. - Aprovació dels horaris de funcionament i períodes d'aplicació del servei 
d'estacionament de vehicles en superfície. 
 
En data 28 d’abril de 2022 el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar inicialment 
l’expedient d’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles 
de l’Ajuntament del Masnou, que conté la memòria justificativa, el projecte d’establiment i 
el projecte de reglament del servei. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 
amb la publicació en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, amb número 8674, de 
data 24 de maig de 2022, a l’e-tauler des del 19 de maig al 5 de juliol de 2022, al portal 
de transparència del web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de maig de 2022; en no haver-se presentat reclamacions ni al·legacions durant el 
termini d’exposició pública, en data 6 de juliol de 2022 va quedar automàticament elevat a 
definitiu l’acord plenari d’aprovació inicial de 28 d’abril de 2022. 
 
El reglament del Servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles, aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2021 estableix en el Capítol 2. 
Règim d’ús del servei d’estacionament de vehicles en superfície, a l’article 9.6 – Zona 
Blava,  a l’article 10.10- Zona Verda i a l’article 11.6 - Zona Taronja que els dies de la 
setmana, horaris i temporades de funcionament  seran els que aprovi la Junta de Govern 
Local, previ dictamen de la comissió informativa competent en els assumptes relacionats 
amb la mobilitat urbana. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Mobilitat i Via pública de data 16 d’agost de 2022, en el que 
proposa sotmetre a informe de la Comissió Informativa de Territori, l’aprovació dels 
horaris de funcionament i períodes d’aplicació del servei d’estacionament de vehicles en 
superfície, que seguidament es detallen: 
 
Zona blava 

 Temporada d’estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre): La zona blava estarà en 
funcionament tots els dies. 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 hores. 

 Resta de l’any (de l’1 d’octubre al 31 de maig): La zona blava estarà en funcionament 
tots els dies de l’any, excepte els dies festius. 
Dies laborables, de dilluns a dissabte, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. 

 Per als veïns i veïnes residents a l’àmbit de la prova pilot: els horaris la zona blava 
estarà en funcionament tots els dies de l’any, excepte els dies festius.  
Dies laborables, de dilluns a dissabte, de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores.  

 
Zona taronja 
S’estableix com a temporada estival d’aplicació el període entre l’1 de juny i el 30 de 
setembre. 

a. De dilluns a diumenge, de 10 a 20 hores. 
 
Zona verda 
De dilluns a diumenge durant tot l’any, de 8 a 20 hores 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 de 
setembre  2022. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 de novembre 
de 2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
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Primer- Aprovar els horaris de funcionament i períodes d’aplicació del servei 
d’estacionament de vehicles en superfície en els termes que es detallen a la part 
expositiva d’aquesta proposta. 
  
Segon-  Notificar l’acord als interessats. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
  
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM) i la 
Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) hi voten a favor. 
 
2. - Incoació d'un expedient per a la imposició de penalitats per incompliment del 
contracte per a l'explotació, mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de 
temporada de la platja a l'empresa Grupo Marin Events S.L. 
 
En data 27 de maig de 2021 el Ple va acordar l’adjudicació del contracte per a 
l'explotació, mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de temporada de la platja del 
terme municipal del Masnou per al període 2021-2025 a l’empresa Grupo Marin Events 
S.L. 
 
En data 31 de maig de 2021 el Grupo Marín Events S.L., i l’Ajuntament del Masnou van 
signar el contracte relatiu a l’explotació, mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de 
temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al període 2021-2025. 

 
En data 8 d’agost de 2022 la tècnica de medi ambient ha emès informe que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
(...) 
 
Relació de fets 
 
1. En data 27 de maig de 2021 el Ple va acordar l’adjudicació del contracte per a 
l'explotació, mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de temporada de la platja del 
terme municipal del Masnou per al període 2021-2025 a l’empresa Grupo Marin Events 
S.L. 
 
2. En data 31 de maig de 2021 el sr. (.../...), en representació de l’empresa Grupo Marín 
Events s.l., i l’Ajuntament del Masnou van signar el contracte relatiu a l’explotació, 
mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de temporada de la platja del terme municipal 
del Masnou per al període 2021-2025. 
 
3. Les obligacions a complir per part del concessionari consten en els plecs de clàusules 
tècniques i els annexos que van regir el procés de licitació i que formen part del contracte 
i són, entre d’altres, les següents: 
 

 Clàusula  Contingut  
6.2. Equips de 
música i ambientació  

Cal utilitzar el mateix equip de so tant per a l’activitat diària 
de les guinguetes com per a les activitats de dinamització, en 
el qual un tècnic competent ha d’instal·lar un limitador acústic 
amb les característiques establertes a l’annex 7.  

6.2. Equips de 
música i ambientació  

La guingueta no pot posar cap tipus de música fins que no 
acrediti la instal·lació del limitador.  

7.1. Dates de 
funcionament  

El període de funcionament de les guinguetes serà el 
següent:  
1) Lot 5: entre el 15 de maig i el 15 de setembre  
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7.3. Activitats de 
dinamització  

Aquestes activitats estan subjectes a l’autorització 
municipal corresponent.  
Les especificacions per a la celebració de les activitats de 
dinamització es detallen a l’annex 8.  

Annex 8, clàusula 
1.1.2.  

Els horaris d’activitats seran dijous, divendres, dissabtes i 
vigílies de festius, com a màxim fins a la 1 h. i la resta de 
dies, com a màxim a les 23 h.  

Annex 8, clàusula 
1.1.3.  

Activitats de música en viu:  
En el cas que s’organitzin activitats de música en viu a les 
guinguetes només poden ser en acústic (sense amplificar) i 
no es poden utilitzar guitarres elèctriques, teclats electrònics, 
sons sintetitzats o similars. Tampoc es poden utilitzar 
instruments de vent, de percussió ni similars. 
 
En cas que aquestes actuacions provoquin molèsties veïnals 
per soroll, es podrà requerir un estudi d’impacte acústic en 
posteriors activitats de naturalesa similar.  

Annex 8, clàusula 
1.1.4.  

No es poden utilitzar taules de mescles ni es permetran 
actuacions de disk-jockey o similars.  

Annex 8, clàusula 
1.1.5.  

Cal utilitzar el mateix equip de so tant pel dia a dia de la 
guingueta com per a les activitats de dinamització. Els 
equips de música i ambientació han de complir els 
requeriments establerts en la clàusula 6.2. dels plecs tècnics.  

Annex 8, clàusula 
3.1.2.  

No es podrà dur a terme cap activitat sense que aquesta 
estigui expressament autoritzada. El silenci administratiu és 
negatiu.  

 
4. En el contracte entre l’empresa Grupo Marín Events s.l., i l’Ajuntament del Masnou per 
a l’explotació del lot 5 dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del 
Masnou per al període 2021-2025 hi consten les obligacions següents:  
 

Clàusula  Contingut  
Setena b. Obligacions  Complir amb les dates l’obertura i horari de funcionament 

establert a la clàusula 7a del plec de prescripcions tècniques 
particulars que en el cas del lot 5 és el següent:  
Entre el 15 de maig i el 15 de setembre: obligatori obrir totes 
les instal·lacions cada dia. 

Setena b. Obligacions  d) Complir amb totes les millores proposades en la seva 
proposta econòmica referent a promoció de la contractació, 
criteris de sostenibilitat en els serveis d’alimentació, 
prevenció de residus, nivell de so i que s’annexen al 
contracte (annex III).  

Annex III  Millores referents a nivell de so: Compromís de reducció del 
nivell de so a 56 dB ( A) i renúncia a tenir cap tipus de 
música a partir de les 19h  

 
5. S’han fet recordatoris al concessionari del lot 5 de les obligacions del contracte com a 
mínim en les ocasions següents: 
  
a) Correu electrònic de data 16/07/2021 com a resposta a un correu electrònic de data 
12/07/2021 en el que el sr. (.../...) sol·licita informació per demanar permís per fer 
activitats ( s’annexa com a DOCUMENT 1). 
  
Recordatoris i advertiments:  
 

- Recordatori que té una acta policial per organitzar una activitat musical sense 
permís en data 09/07/2021.  
- Recordatori que no es pot posar cap tipus de música sense permís.  
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- Recordatori que no es poden organitzar activitats sense permís.  
- Recordatori que a l’annex 8 dels plecs de la licitació s’especifiquen els 
requeriments per realitzar activitats i sol·licitar el permís. Es destaca les condicions 
referents a activitats de música en directe.  

 
b) Escrit amb registre de sortida S202101353 amb data 05/08/2021 i recepcionat pel 
concessionari en data 05/08/2021 (s’annexa com a DOCUMENT 2)  
 
Recordatoris i advertiments:  
 

- Millores referents a nivell de so: Compromís de reducció del nivell de so a 56 dB ( 
A) i renúncia a tenir cap tipus de música a partir de les 19h.  
- Advertiment que el no compliment de les millores pot constituir una infracció greu 
segons els plecs tècnics.  
- Advertiment que en data 9 de juliol de 2021 a les 20.40h la policia local, en el 
servei 201737460, va detectar el desenvolupament d’una activitat de música en viu 
a la guingueta, es recorda el que s’especifica a l’annex 8 dels plecs tècnics de la 
licitació.  
 
Aquesta activitat implicaria dos incompliments: 
  
(a) Realitzar una activitat que no ha estat expressament autoritzada.  
(b) No posar cap tipus de música a partir de les 19h.  
 
Advertiment que en cas que es torni a produir una situació similar caldrà prendre les 
mesures oportunes. 
  

c) Escrit amb registre de sortida S202110540 amb data 16/08/2021 i recepcionat pel 
concessionari en data en data 16/08/2021 (s’annexa com a DOCUMENT 3)  
 
Recordatoris i advertiments: 
  

- 11. Cal instal·lar el limitador, que en el moment de la inspeccció no està instal·lat, i 
presentar el certificat d’instal·lació del limitador. Tal com s’indica en el punt 6.2. dels 
plecs tècnics:  
 

A l’inici de cada temporada, el concessionari cal que acrediti a l’Ajuntament la 
instal·lació del limitador de potència a través d’un certificat i/o informe de la 
correcta instal·lació de l’equip acústic i del limitador. 
  

- 12. Es recorda que la música ha de finalitzar a partir de les 19h, donat que és una 
de les millores que es va presentar a la licitació.  
 

d) Correu electrònic enviar als concessionaris en data 22.03.2022 sobre l’inici de 
temporada (s’annexa com a DOCUMENT 4)  
 
Recordatoris:  
 

- Data obertura guingueta 
 

e) Escrit amb registre de sortida S2022004015 amb data 01/04/2022 i recepcionat pel 
concessionari en data en data 04/04/2021 (s’annexa com a DOCUMENT 5)  
 
Recordatoris i advertiments:  
 

- Data obertura guingueta 
  
- Necessitat d’instal·lació del limitador acústic  
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- Activitats extraordinàries: 
 

o Obligatorietat de complir els requeriments establerts en l’annex 8  
o No es podrà dur a terme cap activitat sense que aquesta estigui expressament 
autoritzada. El silenci administratiu és negatiu.  
 
o Cal utilitzar el mateix equip de so tant per a l’activitat diària de les guinguetes 
com per a les activitats de dinamització, en el que hi ha el limitador acústic.  
 

- Millores referents a nivell de so: Compromís de reducció del nivell de so a 56 dB ( 
A) i renúncia a tenir cap tipus de música a partir de les 19h. 
  

f) Escrit amb registre de sortida S2022006133 amb data 20/05/2022 i recepcionat pel 
concessionari en data en data 23/05/2021 (s’annexa com a DOCUMENT 6)  
 
Recordatoris i advertiments: 
  

- Les condicions per organització d’activitats consten a la clàusula 7.3. i l’annex 8 
del plec de condicions tècniques.  
 
- Es recorden les condicions de música en directe:  
 

o En el cas que s’organitzin activitats de música en viu a les guinguetes només 
poden ser en acústic (sense amplificar) i no es poden utilitzar guitarres 
elèctriques, teclats electrònics, sons sintetitzats o similars. Tampoc es poden 
utilitzar instruments de vent, de percussió ni similars.  
 
o En cas que aquestes actuacions provoquin molèsties veïnals per soroll, es 
podrà requerir un estudi d’impacte acústic en posteriors activitats de naturalesa 
similar. 
 

- Millores referents a nivell de so: renúncia a tenir cap tipus de música a partir de les 
19h. L’incompliment d’aquesta premissa pot ser motiu d’obertura d’expedient 
sancionador per incompliment greu del contracte i sancionable per un import d’entre 
1.001 i 3.000€.  

 
g) Inspecció d’inici de temporada de la tècnica de medi ambient efectuada a la guingueta 
en data 25 de maig de 2022, amb presència policial ( agents 156 i 162). La tècnica de 
medi ambient explica al sr. (.../...), que actua com a representant del concessionari durant 
la inspecció, que es té constància que recentment s’han organitzat activitats 
extraordinàries, entre les que hi ha actuacions de dj, i es recorda el següent: 
  

- No es poden organitzar activitats sense permís. Les condicions per sol·licitar-les 
estan a l’annex 8 dels plecs de clàusules tècniques que han regit la contractació.  
 
- Les actuacions de dj no estan permeses i tampoc les taules de mescles. 
  
- Qualsevol música ha de passar per limitador.  
 
- No es pot posar cap tipus de música a partir de les 19h.  

 
El sr. (.../...) manifesta que només és un cambrer que es posa a fer de dj i la tècnica de 
medi ambient li respon que continua sent una activitat de dj independentment de qui la 
faci.  
 
h) Escrit amb registre de sortida S2022008220 amb data 23/06/2022 i recepcionat pel 
concessionari en data 23/06/2021 (s’annexa com a DOCUMENT 11) amb els 
requeriments per a la resolució de les incidències detectades en la inspecció de data 25 
de maig de 2022 i en el que es fan els recordatoris i advertiments: 
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- Es dóna avís que es té coneixement que s’han organitzat activitats sense permís i 
que ja són coneixedors que s’ha de sol·licitar permís.  
 
- Es recorda també que no pot haver-hi cap tipus de música a partir de les 19h, 
donat que és una de les millores que es va presentar a la licitació.  
 

6. La clàusula 28 dels plec de clàusules administratives s’especifica la gradació de les 
infraccions i es defineix l’import de la sanció per a cada categoria.  
 
7. S’han identificat els incompliments següents:  
 

Incompliment  Document 
acreditatiu  

Clàusula que 
s’incompleix    
(plecs tècnics 
–PT-       
o contracte)  

Clàusula 
penalitat a que 
correspon 
l’incompliment 
(plecs 
administratius)  

Obertura de la 
guingueta abans de la 
data autoritzada ( es 
va obrir en data 
14.05.2022)  

Novetat 201759768 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 7)  
Activitats publicades 
en xarxes socials per 
la guingueta 5 – 
Summer opening 
2022 del dia 
14.05.2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
10)  

7.1. PT Dates 
de 
funcionament  

28.1.Lleu  

Posar música sense 
tenir el limitador 
instal·lat.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data:14-15.05.2022  

Novetat 201759768 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 7)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8)  
Activitats publicades 
en xarxes socials per 
la guingueta 5 – 
Summer opening 
2022 del dia 
14.05.2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
10)  

6.2. PT Equips 
de música i 
ambientació  

28.1. Greu g  

Tenir música més tard 
de les 19h.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data: 14-15.05.2022  

Novetat 201759768 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 7)  
Activitats publicades 
en xarxes socials per 
la guingueta 5 – 
Summer opening 
2022 del dia 
14.05.2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
10)  

Setena b 
Contracte. 
Obligacions  

28.1. Greu p  
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Tenir música més tard 
de les 19h.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data: 22.05.2022  

Novetat 201760243 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 9)  

Setena b 
Contracte. 
Obligacions  

28.1. Greu p  

Incompliment  Document 
acreditatiu  

Clàusula que 
s’incompleix    
(plecs tècnics 
–PT-       
o contracte)  

Clàusula 
penalitat a que 
correspon 
l’incompliment 
(plecs 
administratius)  

Posar música sense 
tenir el limitador 
instal·lat.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data: 22.05.2022  

Novetat 201760243 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 9)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8)  

6.2. PT Equips 
de música i 
ambientació  

28.1. Greu g  

Organització 
d’activitats 
extraordinàries sense 
permís.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data 12.06.2022  

Acta i novetat 
201761684 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
12)  
Instància 
E2022010950 de data 
13.06.2022 Queixa 
veïnal per soroll 
provinent de la 
guingueta Jarana 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 13)  

7.3. PT 
Activitats de 
dinamització  
Annex 8 PT, 
clàusula 3.1.2.  

28.1. Lleu i  

Tenir música més tard 
de les 19h.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data: 12.06.2022  

Acta i novetat 
201761684 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
12)  
Instància 
E2022010950 de data 
13.06.2022 Queixa 
veïnal per soroll 
provinent de la 
guingueta Jarana 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 13)  

Setena b 
Contracte. 
Obligacions  

28.1. Greu p  

Posar música sense 
utilitzar el sistema de 
limitació ( el limitador 
està programat per a 
que s’apagui a les 
19h).  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data 12.06.2022  

Acta i novetat 
201761684 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
12)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8)  
Instància 
E2022010950 de data 
13.06.2022 Queixa 

6.2. PT Equips 
de música i 
ambientació  

28.1. Greu g  
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veïnal per soroll 
provinent de la 
guingueta Jarana 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 13)  

Incompliment  Document 
acreditatiu  

Clàusula que 
s’incompleix    
(plecs tècnics 
–PT-       
o contracte)  

Clàusula 
penalitat a que 
correspon 
l’incompliment 
(plecs 
administratius)  

Tenir música més tard 
de les 19h.  
Data: 15.06.2022  

Novetat 201761918 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 14)  

Setena b 
Contracte. 
Obligacions  

28.1. Greu p  

Posar música sense 
utilitzar el sistema de 
limitació ( el limitador 
està programat per a 
que s’apagui a les 19h)  
Data 15.06.2022  

Novetat 201761918 
(s’annexa com a 
DOCUMENT 14)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8)  

6.2. PT Equips 
de música i 
ambientació  

28.1. Greu g  

Organització 
d’activitats 
extraordinàries sense 
permís.  
L’encarregat de la 
guingueta dóna 
informació incorrecta 
deliberadament a la 
policia local: a les 
00:53h hi ha una 
queixa veïnal per la 
música de la 
guingueta, a les 01.14h 
la policia s’entrevista 
amb el sr. (.../...) i 
aquest indica que no 
ha posat música. A les 
01:34h torna a haver-hi 
una trucada per 
molèsties per soroll i la 
policia local s’acosta a 
peu i comprova que hi 
ha una activitat de 
música amb taula de 
barreges i música en 
directe.  
L’activitat s’allarga fins 
més enllà de l’hora en 
la que es poden fer 
activitats – 1h  
L’activitat correspon a 
una tipologia 
d’activitats 

Acta i novetat 
201764072 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
15)  

7.3. PT 
Activitats de 
dinamització  
Annex 8 PT, 
clàusula 1.1.2  
Annex 8 PT, 
clàusula 3.1.2.  

28.1. Lleu i  
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extraordinàries no 
permeses – dj  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data 16.07.2022  
Incompliment  Document 

acreditatiu  
Clàusula que 
s’incompleix    
(plecs tècnics 
–PT-       
o contracte)  

Clàusula 
penalitat a que 
correspon 
l’incompliment 
(plecs 
administratius)  

Tenir música més tard 
de les 19h.  
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
Data: 16.07.2022  

Acta i novetat 
201764072 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
15)  

Setena b 
Contracte. 
Obligacions  

28.1. Greu p  

Posar música sense 
utilitzar el sistema de 
limitació ( el limitador 
està programat per a 
que s’apagui a les 19h)  
 
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
 
Data 16.07.2022  

Acta i novetat 
201764072 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
15)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8) 

6.2. PT Equips 
de música i 
ambientació  

28.1. Greu g  

Utilització d’aparells 
musicals no permesos.  
Taula de mescles.  
 
Es causen molèsties 
veïnals per soroll.  
 
Data: 16.06.2022  

Acta i novetat 
201764072 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
15)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8)  

Annex 8, 
clàusula 1.1.5.  

28.1. Greu h  

Tenir música més tard 
de les 19h  
 
Data: 21.07.2022  

Acta i novetat 
201764163 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
16)  

Setena b 
Contracte. 
Obligacions  

28.1. Greu p  

Posar música sense 
utilitzar el sistema de 
limitació ( el limitador 
està programat per a 
que s’apagui a les 19h)  
 
Data 21.06.2022  

Acta i novetat 
201764163 (s’annexa 
com a DOCUMENT 
16)  
Certificat d’instal·lació 
del limitador, que 
manifesta que el 
limitador es va 
instal·lar el 
23/05/2022 (s’annexa 
com a DOCUMENT 8)  

6.2. PT Equips 
de música i 
ambientació  

28.1. Greu g  

 
A més, s’han detectat diverses activitats publicades en xarxes socials de la guingueta 5 
de les que no es té constància policial de la seva realització (s’annexa com a 
DOCUMENT):  
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1. Summer opening 2022,14.05.2022  
2. Ricky Fargas, 21.05.2022  
3. Tropical Party, 22.05.2022  
4. Melany, 04.06.2022  
5. Miris Way, 05.06.2022  
6. Ricky Fargas, 05.06.2022  
7. Tropical Party, 09.06.2022 ( en aquest cas hi ha acta i novetat policial – s’annexa com 
a DOCUMENT 17- en la que indica que els preparatius per a l’activitat estaven fets però 
que no es va arribar a celebrar l’activitat).  
 
L’activitat generada per la guingueta 5 ha causat molèsties veïnals per soroll en diverses 
ocasions, tal com es pot comprovar en els següents documents: 
  
- Novetat 201759768, de data 14.05.2022 (s’annexa com a DOCUMENT 7)  
- Novetat 201760243, de data 22.05.2022 (s’annexa com a DOCUMENT 9)  
- Acta i novetat 201761684, de data 12.06.2022 (s’annexa com a DOCUMENT 12)  
- Instància E2022010950, de data 13.06.2022 (s’annexa com a DOCUMENT 13)  
- Acta i novetat 201764072 16.06.2022 (s’annexa com a DOCUMENT 15)  
 
En la instància E2022010950, de data 13.06.2022, a part de les molèsties per soroll, 
s’indica que la guingueta 5 ha realitzat actuacions en directe en diverses ocasions des de 
la seva obertura.  
 
8. En la clàusula 28.2. dels plecs de clàusules administratives de la licitació es defineixen 
les penalitats que es poden imposar al contractista per les infraccions del contracte. Pels 
incompliments greus i lleus les penalitats són les següents:  
 

b) Per cometre infraccions qualificades com a greus, amb multes de 1.001 a 3.000 
euros.  
 
L’acumulació de tres o més infraccions qualificades com a greu pot comportar el 
tancament de l’establiment durant un cap de setmana a determinar per l’Ajuntament 
en el mateix període d’estiu o la temporada següent. 
  
La reiteració en l’acumulació de tres o més infraccions qualificades com a greus, en 
cas que ja s’hagi sancionat amb tancament d’un cap de setmana, pot comportar el 
tancament de l’establiment durant una setmana a determinar per l’Ajuntament en el 
mateix període d’estiu o la temporada següent. 
  
c) Per cometre infraccions qualificades com a lleus, amb multes de 100 a 1.000 
euros.  
 

9. Donats els antecedents de l’actuació de l’adjudicatari del lot 5, els nombrosos avisos 
que ha rebut i la reiteració de les diferents infraccions, es considera adient aplicar les 
penalitats següents:  
 

 Per obertura de la guingueta abans de la data autoritzada ( penalitat classificada 
com a lleu segons la clàusula 28.1.j dels plecs administratius): 500 €  

 Per posar música de manera reiterada sense tenir el limitador instal·lat o sense 
fer-ne ús, causant molèsties veïnals en diverses ocasions ( penalitat classificada 
com a greu segons la clàusula 28.1.g dels plecs administratius): 3.000 €. 

 Organització d’activitats extraordinàries sense permís de manera reiterada (una de 
les vegades sent una activitat d’una tipologia no permesa, que es desenvolupava 
més enllà de l’hora en la que es poden celebrar activitats i donant l’encarregat de 
la guingueta informació incorrecta de manera deliberada a la policia) causant 
molèsties veïnals ( penalitat classificada com a lleu segons la clàusula 28.1.i dels 
plecs administratius): 1.000 €.  
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 Utilització d’aparells musicals no permesos ( penalitat classificada com a greu 
segons la clàusula 28.1.h dels plecs administratius): 1.001 €.  

 Tenir música més tard de les 19h de manera reiterada i causant molèsties veïnals 
en diverses ocasions ( penalitat classificada com a greu segons la clàusula 28.1.p 
dels plecs administratius): 3.000 €.  

 Organització d’activitats extraordinàries sense permís de manera reiterada (una de 
les vegades sent una activitat d’una tipologia no permesa, que es desenvolupava 
més enllà de l’hora en la que es poden celebrar activitats i donant l’encarregat de 
la guingueta informació incorrecta de manera deliberada a la policia) causant 
molèsties veïnals ( penalitat classificada com a lleu segons la clàusula 28.1.i dels 
plecs administratius): 1.000 €  

 Utilització d’aparells musicals no permesos ( penalitat classificada com a greu 
segons la clàusula 28.1.h dels plecs administratius): 1.001 €  

 Tenir música més tard de les 19h de manera reiterada i causant molèsties veïnals 
en diverses ocasions ( penalitat classificada com a greu segons la clàusula 28.1.p 
dels plecs administratius): 3.000 €  

Conclusions  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’òrgan competent per a la tramitació i resolució 
dels expedients per a la imposició de penalitats per incompliment de contracte, que iniciï 
un expedient a l’empresa Grupo Marin Events S.L. per a la imposició de les penalitats 
següents, prèvia audiència del contractista per formular al·legacions dins del termini de 
10 dies hàbils: 
  

 Per obertura de la guingueta abans de la data autoritzada (penalitat classificada 
com a lleu segons la clàusula 28.1.j dels plecs administratius): 500 €  

 Per posar música de manera reiterada sense tenir el limitador instal·lat o sense 
fer-ne ús, causant molèsties veïnals en diverses ocasions (penalitat classificada 
com a greu segons la clàusula 28.1.g dels plecs administratius): 3.000 €  

 Organització d’activitats extraordinàries sense permís de manera reiterada (una de 
les vegades sent una activitat d’una tipologia no permesa i donant l’encarregat de 
la guingueta informació incorrecta deliberadament a la policia) causant molèsties 
veïnals (penalitat classificada com a lleu segons la clàusula 28.1.i dels plecs 
administratius): 1.000 €  

 Utilització d’aparells musicals no permesos (penalitat classificada com a greu 
segons la clàusula 28.1.h dels plecs administratius): 1.001 €  

 Tenir música més tard de les 19h de manera reiterada i causant molèsties veïnals 
en diverses ocasions ( penalitat classificada com a greu segons la clàusula 28.1.p 
dels plecs administratius): 3.000 €.” 

 
En data 29 d’agost de 2022 el secretari i la interventora de l’Ajuntament han emès 
l’informe conjunt que es transcriu literalment a continuació:  
 
(...) 
 
Consideracions jurídiques  
 
Primera. Regulació del règim d’infraccions  
 
L'article 192 de la LCSP preveu que els plecs o el document descriptiu poden preveure 
penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d'aquest o per al 
supòsit d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució del 
contracte que s'haguessin establert. 
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El PCAP regula les infraccions a la seva clàusula 28 i les corresponents penalitzacions.  
 
Segona. Acreditació de les infraccions i sancions corresponents:  
 
La tècnica de medi ambient ha emès un informe on justifica diversos incompliments i 
proposa la imposició de les sancions següents: 


Per obertura de la guingueta abans de la data autoritzada (penalitat classificada 
com a lleu segons la clàusula 28.1.j dels plecs administratius): 500 € 
  
Per posar música de manera reiterada sense tenir el limitador instal·lat o sense 
fer-ne ús, causant molèsties veïnals en diverses ocasions (penalitat classificada 
com a greu segons la clàusula 28.1.g dels plecs administratius): 3.000 € 
  
Organització d’activitats extraordinàries sense permís de manera reiterada (una 
de les vegades sent una activitat d’una tipologia no permesa, que es desenvolupava 
més enllà de l’hora en la que es poden celebrar activitats i donant l’encarregat de la 
guingueta informació incorrecta de manera deliberada a la policia) causant 
molèsties veïnals (penalitat classificada com a lleu segons la clàusula 28.1.i dels 
plecs administratius): 1.000 €  
 
Utilització d’aparells musicals no permesos (penalitat classificada com a greu 
segons la clàusula 28.1.h dels plecs administratius): 1.001 €  
 
Tenir música més tard de les 19h de manera reiterada i causant molèsties 
veïnals en diverses ocasions (penalitat classificada com a greu segons la clàusula 
28.1.p dels plecs administratius): 3.000 €  

 
Les penalitzacions pels imports a dalt esmentats (8.501.- euros en total) no superen el 
10% del pressupost del contracte, IVA exclòs (14.375,00 euros), tal i com requereix 
l’article 192 de la LCSP.  
 
Tercera. Procediment sancionador:  


Està establert a la clàusula 28.2 del PCAP que determina: 
  
“Les penalitats que es poden imposar al contractista són les següents:  
 

a) Per cometre infraccions qualificades com a molt greus, multes de 3.001 a 6.000 
euros.  
 
L’acumulació de dues infraccions qualificades com a molt greus pot comportar el 
tancament de l’establiment durant una setmana a determinar per l’Ajuntament en el 
mateix període d’estiu o la temporada següent.  
 
b) Per cometre infraccions qualificades com a greus, amb multes de 1.001 a 3.000 
euros.  
 
L’acumulació de tres o més infraccions qualificades com a greu pot comportar el 
tancament de l’establiment durant un cap de setmana a determinar per l’Ajuntament 
en el mateix període d’estiu o la temporada següent.  
La reiteració en l’acumulació de tres o més infraccions qualificades com a greus, en 
cas que ja s’hagi sancionat amb tancament d’un cap de setmana, pot comportar el 
tancament de l’establiment durant una setmana a determinar per l’Ajuntament en el 
mateix període d’estiu o la temporada següent.  
 
c) Per cometre infraccions qualificades com a lleus, amb multes de 100 a 1.000 
euros.  
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Si es cometen tres infraccions qualificades de molt greus, el contractista pot ser sancionat 
amb la rescissió del contracte amb confiscació de la garantia dipositada i sens perjudici 
de la indemnització de danys i perjudicis.  
 
En la tramitació de l’expedient es dóna audiència al contractista perquè pugui formular-hi 
al·legacions dins el termini de deu dies hàbils, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 
L’òrgan competent per la tramitació i resolució dels expedients per a la imposició de 
penalitats per incompliment de contracte o per l’exigència d’indemnització per danys i 
perjudicis serà la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió informativa 
corresponent.”  
 
Per tant, s’haurà d’incoar expedient sancionador per part de la Junta de Govern Local (en 
sessió pública), previ dictamen de la comissió informativa corresponent, amb la proposta 
de sanció i donar tràmit d’audiència al contractista per tal que pugui formular al·legacions 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord.  
 
En cas que no formuli al·legacions l’òrgan competent acordarà la imposició de la penalitat 
directa en els mateixos termes de la proposta. I en cas que formuli al·legacions, aquestes 
s’hauran de resoldre i acordar, si procedeix, la imposició de la penalitat que correspongui.  
 
Quarta. Òrgan competent:  
 
La clàusula 28.2 del PCAP determina que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, 
previ dictamen de la comissió informativa. En ser una delegació del Ple que s’incorpora al 
PCAP les sessions de la Junta de Govern Local relatives a aquest expedient seran 
públiques.  
 
Conclusions  
 
S’informa favorablement l’inici d’un expedient per a la imposició de penalitats per 
incompliment de contracte a l’empresa Grupo Marin Events S.L en els termes continguts 
en aquest informe. 
  
Aquesta és l’opinió dels sotasignants que sotmeten a qualsevol altre de millor fonament 
en dret. No obstant això, l’òrgan competent, resoldrà el que consideri oportú.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori amb data 14 de 
setembre de 2022. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 4 de juliol de 2019. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Incoar un expedient per a la imposició de penalitats per incompliment del 
contracte per a l'explotació, mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de temporada de 
la platja a l’empresa Grupo Marin Events S.L per la comissió de les infraccions que es 
relacionen a continuació amb la corresponent proposta de sanció: 
 

 Per obertura de la guingueta abans de la data autoritzada (penalitat classificada 
com a lleu segons la clàusula 28.1.j dels plecs administratius): 500 €  

 Per posar música de manera reiterada sense tenir el limitador instal·lat o sense 
fer-ne ús, causant molèsties veïnals en diverses ocasions (penalitat classificada 
com a greu segons la clàusula 28.1.g dels plecs administratius): 3.000 €  

 Organització d’activitats extraordinàries sense permís de manera reiterada (una de 
les vegades sent una activitat d’una tipologia no permesa, que es desenvolupava 
més enllà de l’hora en la que es poden celebrar activitats i donant l’encarregat de 
la guingueta informació incorrecta de manera deliberada a la policia) causant 
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molèsties veïnals (penalitat classificada com a lleu segons la clàusula 28.1.i dels 
plecs administratius): 1.000 €  

 Utilització d’aparells musicals no permesos (penalitat classificada com a greu 
segons la clàusula 28.1.h dels plecs administratius): 1.001 €  

 Tenir música més tard de les 19h de manera reiterada i causant molèsties veïnals 
en diverses ocasions (penalitat classificada com a greu segons la clàusula 28.1.p 
dels plecs administratius): 3.000 €  

 
Tot de conformitat amb l’informe de data 8 d’agost de 2022 emès per la tècnica de medi 
ambient que s’ha transcrit anteriorment de forma literal i que serveix de motivació 
d’aquest acord de conformitat amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon. Concedir un termini d’audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular 
al·legacions dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord.  
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Grupo Marin Events S.L. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM) i la 
Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM) hi voten a favor. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 


