RELACIÓ DE PROPOSTES DEL PLE MUNICIPAL

26 de novembre de 2020

Núm. PLE2020000013

Relació de propostes del Ple Municipal en sessió extraordinària i urgent de
l'Ajuntament del Masnou del dia 26 de novembre de 2020.
1. - Ratificació de la declaració de la urgència de la sessió.
En relació a l’aprovació al procediment de contractació per a l'explotació, mitjançant
concessió, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del Masnou per
al període 2021-2025, l’Ajuntament del Masnou va començar a treballar-ho durant el
primer semestre de l’any i va presentar la proposta dels plecs a aprovació del ple
ordinari del mes de novembre.
La presentació d’al·legacions als plecs per part dels grups municipals FEM Masnou /
ECG, Ciutadans i JxCAT-UNITS abans de la celebració de la sessió del ple de
novembre va suposar la retirada de l’ordre del dia de la proposta de plecs de la
contractació dels serveis de temporada de la platja,
Atès que per iniciar el servei per Setmana Santa les persones que resultin
adjudicatàries hauran de tenir temps suficient per adquirir els materials i realitzar les
obres de les instal·lacions de les guinguetes, com a alcalde considero imprescindible
portar aquest expedient a l’aprovació del Ple amb caràcter extraordinari i urgent.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Únic. Ratificar la urgència de la sessió.
2. - Aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules particulars
per a l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, per lots, dels serveis de
temporada de la platja del terme municipal del Masnou per al període 2021-2025
(LIC 11/2020).
S’ha iniciat expedient, LIC 11/2020, promogut per la regidoria de medi ambient, per a
l’adjudicació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis de temporada de la
platja del terme municipal del Masnou per al període 2021-2015, dividit en 5 lots
mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació.
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Vist que l’objecte del contracte es divideix en els lots següents:


Lot 1: àrea de servei núm. 1, al davant de la riera d’Alella. Comprèn el servei de
quiosc bar, lavabos, servei d’armariets de platja i zona infantil.



Lot 2: àrea de servei núm. 2, a la zona del davant del carrer Doctor Agell.
Comprèn el servei de quiosc bar, lavabos, servei d’armariets de platja i zona
infantil.



Lot 3: àrea de servei núm. 3, a la zona del davant del carrer dels Capitans
Comellas. Comprèn el servei de quiosc bar, lavabos, servei d’armariets de
platja i zona infantil.
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Lot 4: àrea de servei núm. 4, a la zona del davant del carrer del pintor Villà.
Comprèn el servei de quiosc, lavabos, bar, servei d’armariets de platja i zona
infantil.



Lot 5: àrea de servei núm. 5, a la zona del davant de l’avinguda Mare de Déu
de Núria. Comprèn el servei de quiosc bar, lavabos, servei d’armariets de platja
i zona infantil.

En data 4 de novembre de 2020 la tècnica de medi ambient, ha emès informe de
necessitats en relació aquesta contractació i als efectes del que disposa l’article 116.4
de la LCSP.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques particulars que regiran el contracte.
Consta a l’expedient l’informe favorable emès conjuntament pel secretari i per
l’interventora de la corporació.
L’article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens Locals estableix que les concessions s’han d’adjudicar mitjançant
concurs d’acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora de la
contractació dels ens locals.
Correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació.
En la sessió del Ple Municipal de data 19 de novembre de 2020 i vista l’esmena
presentada pels grups municipals Fem Masnou, Junts per Catalunya i Ciutadans
l’assumpte es va retirar per estudiar la seva possible incorporació i adaptació a la resta
de criteris d’adjudicació.
Un cop incorporada l’esmena, es sotmet de nou a l’aprovació de l’expedient de
contractació i aprovació dels plecs de clàusules particulars per a l’adjudicació de
l’explotació, mitjançant concessió, per lots, dels serveis de temporada de la platja del
terme municipal del Masnou per al període 2021-2025.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació de les concessions administratives per
l’explotació, per lots, dels serveis de temporada de la platja del terme municipal del
Masnou pel període 2021-2025.
La present licitació es regirà per procediment obert en virtut del que estableixen els
articles 60, apartat 2n del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals en relació amb els articles 156 a 158 i
concordants de la LCSP i l’article 67 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
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Els adjudicataris, d’acord amb l’informe de justificació que consta a l’expedient, hauran
de satisfer un cànon anual mínim, millorable a l’alça, per import de 18.000 €/any IVA
exempt.
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Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que hauran de regir la contractació.
Tercer. Convocar la licitació per a l’adjudicació d’aquestes concessions, a través de la
publicació del corresponent anunci al perfil de contractant de l’ajuntament del Masnou,
d’acord amb el que estableix l’article 135 de la LCSP.
El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies comptats des del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació del contracte al perfil de contractant.
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Quart. Complir altres tràmits preceptius i impulsar-los fins a la formalització del
contracte.
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