PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, QUE INCLOU EL BAR,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Exp. 161/2019
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és la concessió de serveis per a la gestió i explotació de la piscina municipal i
el bar situats a la Ctra. de Lourdes s/n, al Pla Parcial B1 Sobirans (s’adjunta plànol com a Annex 3)
amb mesures de contractació pública sostenible.
La instal·lació consta d'una zona de pícnic, recepció, taquilles, 4 vestuaris i lavabos, dos magatzems
i una sala de màquines. A més a més disposa d'una altra zona enjardinada, amb ombrel·les i dues
piscines, una de vas gran, destinada a persones adultes i una piscina infantil, de vas petit. Hi ha
també una zona de restauració, amb taules, cadires i un bar.
En concret, les tasques que inclou l’objecte del contracte són:
1.1 Socorrisme
-

Vetllar per la seguretat dels usuaris de la piscina municipal.
Fer complir la normativa interna d’ús de les piscines a tots els usuaris.
Atendre i realitzar els primers auxilis en cas d’accident.
Redactar un informe de les incidències que es produeixin.
Complir amb les disposicions protectores d’higiene i seguretat laboral.
1.2 Neteja de les següents instal·lacions:

-

Neteja diària dels vestidors, lavabos, recepció, farmaciola, passadissos i zona del bar.
Neteja diària de la zona de platja de la piscina, zona d’estada i entrada general.
Neteja de vidres un cop al mes, o quan sigui necessari.
Buidat de papereres i neteja de males herbes.
Els materials de neteja (lleixiu, sabó, etc.) i material sanitari (paper higiènic, bosses
d’escombraries, etc.) seran aportats per l’adjudicatari.
1.3 Consergeria

-

Obertura i tancament de les instal·lacions, segons els horaris que consten en el quadre que
s’adjunta com Annex 5 i en el pla de gestió de l’explotació.
Control d’accés.
Venda d’entrades i abonaments, les quals seran aportades pel concessionari.
Inscripció a cursets de natació.
Suport als socorristes en cas necessari.
Gestionar les peticions d’informació/suggeriments dels usuaris.

1.4 Gestió de bar
-

Obertura i tancament
El concessionari s’adaptarà a les necessitats del bar quan hi hagi esdeveniments organitzats i/o
promoguts per l’Ajuntament a les instal·lacions sempre que no li suposin un major cost.

El període d’obertura anual serà entre la segona quinzena de juny i la primera de setembre,
establint els dies exactes anualment amb la regidoria d’esports de l’Ajuntament. L’horari d’obertura
mínim serà el que fixa l’annex 1 d’aquest plec.

2. OBJECTIUS I FUNCIONS
Objectius generals:
-

-

Promoure la pràctica de l’activitat de natació en tots els seus : lúdic i esportiu
Promoure l'activitat física i l'aprenentatge i pràctica de la natació entre la població en edat
escolar, fora de l'horari lectiu, oferint espais, recursos i activitats.
Promoure l'activitat esportiva com a instrument de cohesió social.
Promoure l'activitat física i esportiva, garantint la seva dimensió integradora i com a element
beneficiós per a la salut i afavoridor del benestar de les persones en coordinació amb d'altres
programes, agents i sectors de població (salut, educació, gent gran....).
Potenciar dinàmiques socials i valors cívics a través de les diferents propostes d'actuació.
Donar suport a iniciatives esportives que es plantegin des de les entitats del propi territori.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
2.1 L’explotació es durà a terme d'acord amb les prescripcions següents:
a) L’equipament serà de lliure accés per al conjunt dels ciutadans, sense més limitació que el
pagament de les tarifes, la pròpia capacitat, la seguretat i característiques de l’equipament i
el respecte a les normes reguladores.
b) El concessionari és l’únic responsable davant de l’administració de l’efectiva realització de
les operacions objecte del contracte.
c) El personal haurà de tenir la titulació, capacitació i formació adequades a les necessitats de
les tasques a realitzar; el servei s’ha de dotar del personal necessari per tal que la seva
prestació es faci en les degudes condicions de seguretat i eficàcia, evitant als usuaris
incomoditats i perills amb els mínims determinats en l’avantprojecte que acompanya al
present plec.
d) S’haurà d’expressar el caràcter públic i municipal de les instal·lacions en tots els rètols,
anuncis, butlletins, entrades i, en general, elements d’informació i difusió.
e) Haurà de figurar, amb caràcter preceptiu, un rètol en un lloc visible i de fàcil accés per a
l’usuari, en el que s’indiquin:
o les tarifes.
o l’horari d’obertura al públic.
o la capacitat dels diferents espais i instal·lacions.
f) El concessionari haurà de garantir l'organització activitats que l'Ajuntament requereixi, dins
de Ia seva programació de promoció esportiva i de salut, com ara:

-

La caminada nocturna a la fresca, amb finalització a la piscina municipal
Mulla’t per l’esclerosi múltiple

g) L'entitat gestora haurà de donar compliment a Ia normativa existent pel que fa a ratis
d'aforament i monitoratge que són d'aplicació.
h) L'entitat adjudicatària complirà les disposicions legals i reglamentàries de seguretat i
salubritat respecte als materials utilitzats en les activitats, així com pel que fa a l'emissió de
sorolls, instal·lació de maquinària, mobiliari, etc., i mantenir en bon estat les instal·lacions.

2.2 El concessionari ha de contractar pòlisses d'assegurança de l'equipament, amb primes al seu
càrrec contra incendis, robatoris i responsabilitat civil. A les pòlisses d'assegurança figuraran com a
beneficiaris l’ajuntament d’Arenys de Munt i la concessionària.
La pòlissa multirisc a subscriure comprendrà:
a) Assegurances contra incendis, explosió, aigua, robatoris o altres riscos de danys materials,
que cobreixi en tot moment el valor real i actualitzat de l’equipament i les seves
instal·lacions. En el cas de sinistre, les indemnitzacions s’aplicaran íntegrament a la
reconstrucció i reparació de l’immoble. El pagament de les primes corresponents és a
càrrec del concessionari.
b) Responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents a les activitats concedides.
2.3 Horari
a) Per tal d'afavorir l'accés a tota Ia població, el servei s’ha de prestar tots els dies, excepte
causa derivada de força major.
b) Els horaris mínims d’obertura al públic seran els establerts en l’Annex 5 d’aquest plec, que
bàsicament seran els següents:
De dilluns a diumenge: de 11:00 a 19:00 h
c) L’horari del bar s’adaptarà al de la resta de la instal·lació.
3. METODOLOGIA DE TREBALL
L'entitat concessionària gestionarà la instal·lació d'acord amb les condicions establertes en aquest
Plec, en l’ horari i preus públics que determina l'Ajuntament, segons els Annexos 5 i 4.
4. DURADA
El termini de la concessió serà d’un any, prorrogable 1 any més.
5. GESTIÓ ECONÒMICA DEL SERVEI, PRESSUPOST DELS COSTOS, PREU DEL CONTRACTE I VALOR
ESTIMAT
5.1 Gestió econòmica del servei
El preus que s'aplicaran pels serveis que ofereix el concessionari seran els preus públics aprovats
per l'Ajuntament i que es detallen a l’Annex 4 d’aquest Plec.

L'entitat adjudicatària presentarà anualment dins del trimestre següent a la finalització de cada
exercici, als efectes de seguiment i control, una memòria de l’activitat, que haurà d’incloure el
compte d'explotació de la gestió, , així com una relació de despeses realitzades i classificades per
concepte, detallant imports i una relació d'ingressos obtinguts classificats per tipologia.
5.2 Pressupost dels costos
5.2.1

Costos directes, que comprenen:

a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, emmagatzematges,
subministraments i altres.
b) Les despeses corresponents al control de qualitat i a la contractació de l’assegurança de
responsabilitat civil.
c) L’import de les càrregues laborals de tot ordre, personal de consergeria i/o manteniment i

socorristes i de tots els eventuals augments que s’hi produeixin en el decurs del termini
d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva: per al càlcul dels
sous dels treballadors serà d’aplicació el conveni col·lectiu d’empreses que gestionen
equipaments i serveis públics sotmesos a activitats esportives.

d) Els serveis externs contractats, així com productes necessaris per al desenvolupament de
l’activitat, material higiènic i material de difusió.
5.2.2 Costos indirectes, que comprenen les despeses de gestió i bancàries que tindrà el
contractista vinculades al servei i el benefici industrial.

5.3 Preu del contracte
De l’estudi econòmic-financer que s’acompanya com a Annexos 1 i 2 es desprèn que els ingressos
compensen les despeses i que es manté un equilibri entre ambdós. Així doncs, no es contempla cap
aportació de l’Ajuntament per a la gestió i tampoc s’estableix un cànon a dipositar per l’empresa
adjudicatària.
5.4 Valor estimat del contracte
Al pressupost anual de despeses per a aquest servei s’haurà d’afegir, per al càlcul del valor estimat,
el valor corresponent a l’amortització de la instal·lació, que s’estima en 42.993,69 € anuals (valor
inicial: 1.169.435,22 € a l’any 2003). Així doncs, el valor estimat total del contracte és el següent:
TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (1 any): 0,00€
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (1 any): 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 147.762,50€

6. PERSONAL
L'entitat adjudicatària haurà de proporcionar durant l'horari d'obertura de Ia instal·lació el personal
necessari per portar a terme les funcions establertes.
Sense perjudici del que s'estableix en el plec de clàusules administratives particulars i per tal de
garantir el correcte funcionament dels equipaments, tant per a I’ atenció al públic, com per a Ia
cura i manteniment de Ia instal·lació, Ia concessió haurà de dotar-se de personal en nombre
suficient i amb l'adequada qualificació tècnica.
L'entitat adjudicatària haurà de proporcionar el següent personal mínim:
-

Dedicació exclusiva a consergeria i neteja: 56 hores setmanals. Categoria de referència en
conveni: grup 5.
Dedicació exclusiva al bar: 56 hores setmanals (servei que es pot externalitzar)
Núm. persones dedicades exclusivament al servei de socorrisme: 2 per cobrir el servei,
però no de forma simultània.
Coordinador, que vetllarà pel bon funcionament del servei i del seu personal, encarregantse de la gestió del mateix i la redacció de la memòria que s’estableix a la clàusula 10 .
Monitor, que realitzarà activitats aquàtiques per als usuaris/àries.

Aquest personal no tindrà cap vinculació laboral ni d’altra mena amb l’Ajuntament.

7. GESTIÓ DEL BAR
7.1 El concessionari podrà optar per la subrogació de la gestió del bar a un tercer, el qual no tindrà
cap mena de vinculació amb l’Ajuntament, sent el concessionari el que respondrà davant del mateix
per qualsevol incidència que es pugui ocasionar per la seva activitat.
7.2 En qualsevol cas, el concessionari haurà d’aportar com a mínim el següent material per a
prestar el servei:
-

6 Taules i 24 cadires
2 neveres

8. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
8.1 Obligacions:
a) Fer-se càrrec de les despeses que ocasioni el manteniment, neteja i personal i tot el que faci
referència al propi funcionament de les instal·lacions.
b) Presentar anualment, al final del període d’obertura de les instal·lacions, una Memòria
sobre el funcionament del servei, amb el contingut que termina la clàusula 10 d’aquest
plec.
c) Conservar i mantenir en perfecte estat de conservació, ús i neteja l’edifici, instal·lacions i
béns en general, i gestionar-los de manera que tots els serveis que presti mantinguin, amb
el pas del temps, el nivell de qualitat exigible als equipaments públics.

d) Aportar tot el personal necessari per a l’execució del contracte. El personal aportat
dependrà, únicament i exclusiva del concessionari a tots els efectes, sense que entre aquest
i l’Ajuntament d’Arenys de Munt existeixi cap vincle funcionarial ni laboral.
e) Cedir la utilització de la instal·lació a l’Ajuntament un màxim de 4 dies l’any, els quals no
han de coincidir amb cap de setmana o festius ni suposar un major cost per al
concessionari.
f) Facilitar la utilització de la instal·lació, dins de l’horari d’obertura, als casals d’estiu que
l’Ajuntament li comuniqui, un màxim de 1,5 hores al dia, de dilluns a divendres durant el
mes de juliol, sense perjudici de la utilització per part d’usuaris individuals i aplicant els
preus que estableix l’ordenança fiscal núm. 16 que regula la taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització d’ instal·lacions municipals.
g) Respectar en tot moment el màxim d’aforament de la instal·lació.
h) Imprimir les entrades i abonaments de cada temporada.
i) Gestionar el bar directament o per subcontractació

8.2 Drets
a) Utilitzar les instal·lacions per a actes extraordinaris, exhibicions, reunions o actes anàlegs
per al conjunt d’abonats, usuaris o per a la població en general, prèvia comunicació a
l’Ajuntament.
b) Cobrar directament dels usuaris del servei les tarifes aprovades (Annex 4), així com els
preus que es puguin fixar per al bar i per activitats complementàries.
c) Rebre la protecció de l’Ajuntament per el normal desenvolupament del contracte.
d) Ésser indemnitzat si l’Ajuntament decideix donar per finalitzada la concessió abans de la
finalització del seu termini.
e) Demanar l’expedient de restabliment de l’equilibri econòmic en els casos de força major.
9. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
9.1 Obligacions
a) Fer-se càrrec del cost dels serveis d’aigua, llum, telèfon, alarma i gas de tota la instal·lació
municipal de la piscina i bar.
b) Fer-se càrrec del manteniment i cloració de la piscina.
c) Nomenar una persona de contacte amb l’empresa, per garantir el bon funcionament de la
concessió.
d) La comunicació d’activitats a realitzar per l’Ajuntament que afecten el concessionari, es farà
amb una antelació mínima d’1 setmana.
9.2 Drets
a) Utilitzar la instal·lació un màxim de 4 dies l’any, sense que coincideixi en cap de setmana i
amb un mínim d’antelació d’una setmana.
10. MEMÒRIA ANUAL

Un cop finalitzat el període d’obertura i abans de finalitzar l’exercici, el concessionari presentarà
una memòria que contindrà:
•
•
•
•
•
•
•

Relació de personal contractat i funcions realitzades.
Detall de serveis realitzats: socorrisme, consergeria, cursets, neteja i bar.
Nombre d’usos de la instal·lació, detallat per dies i mesos, i separant els usos individuals,
abonaments, casals d’estiu.
Resum de les dinamitzacions realitzades durant la temporada.
Detall d’ingressos i despeses, i balanç econòmic de la temporada.
Proposta de modificació, si s’escau, de preus d’entrades, abonaments i cursets.
Proposta de preus del bar i de les activitats complementàries a aplicar en l’exercici següent.

La Memòria s’haurà de presentar al registre de l’Ajuntament i serà aprovada per l’alcaldia, a
proposta de la regidoria d’esports. Pel que fa a la proposta de preus, aquest aquests no podran ser
cobrats si no son aprovats per l’Ajuntament
11.- COORDINACIÓ
La persona que farà les funcions de representant de l'empresa adjudicatària haurà de garantir la
coordinació amb els diferents estaments d'organització de l’Ajuntament, a través dels instruments
existents (reunions de seguiment) i assumir i aplicar els criteris, acords, els procediments i els
instruments de gestió existents, així com participar de la cultura de treball impulsada des de l’
Ajuntament.
L’Ajuntament, a través de les persones en qui delegui, farà seguiment periòdic del servei i es
reserva el dret de convocar l'entitat concessionària amb caràcter extraordinari sempre que ho
consideri necessari.
12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS EN EL SOBRE 3.
-

Metodologia de treball segons les pautes que consten a l’Annex 6.

13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

13.1
-

0,50 punts per 500 euros anuals
0,75 punts per 750 euros anuals
1 punt per 1.000 euros anuals

13.2
-

Per l’oferta de cànon:

Hores de dedicació millorant la clàusula 2.3 d’aquest plec de clàusules tècniques:

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina endarrerint el seu
tancament, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5, fins a un màxim d’ 1
punt.

-

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina anticipant la seva
obertura, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5, fins a un màxim d’1
punt.

La Regidora d’Esports,
Marta De la Iglesia i Formatger

El tècnic municipal,
Alícia Muns i Terrats

Arenys de Munt, maig de 2019

Signatura: CN=TCAT P Marta De la Iglesia
Formatger - DNI 46223504J,
SERIALNUMBER=46223504J, G=Marta, SN=De
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ANNEXOS
-

Annex 1: estudi de viabilitat contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió, per a la gestió i explotació de la piscina municipal, que inclou el bar, amb
mesures de contractació pública sostenible.

OBJECTE
L’objecte d’aquest document és desenvolupar l’estudi de variables que determinen la viabilitat del
contracte de gestió indirecta de serveis, mitjançant concessió, de la piscina municipal d’Arenys de
Munt. El pressupost de la contractació d’aquest servei està realitzant en base a l’esquema de
previsió de costos i ingressos recollits a l’Annex que forma part d’aquest document; el càlcul de les
diferents partides d’ingressos i despeses es fonamenta en una prospecció de l’evolució dels
comptes d’explotació de la piscina municipal.

PREVISIONS SOBRE LA DEMANDA D’ÚS
A l’hora d’elaborar qualsevol projecte de gestió és interessant conèixer les característiques
socioculturals més significatives del lloc. Aquest coneixement ens possibilitarà plantejar un projecte
realista, que respon a les necessitats concretes dels ciutadans per tal d’adaptar l’oferta a la
demanda.
Així doncs, i tenint en compte que la piscina municipal no és coberta i per tant, només es pot obrir
al públic en temporada d’estiu, hem de pensat que el tipus d’ús que se’n farà és més lúdic que
esportiu.
Alhora, pel que fa als usuaris, observem que hi ha un ús molt familiar de les instal·lacions de la
piscina, sense descartar el jovent i els infants que mitjançant els casals de lleure hi assisteixen
regularment.
S’ha de tenir en compte també que la ubicació de la piscina municipal, a la riera de Sobirans, fora
del casc urbà i a mig camí de la zona anomenada “Lourdes”, fa que moltes famílies que visiten el
cap de setmana i festius aquesta zona d’esbarjo, acabin el dia fent una remullada a la piscina.
La instal·lació compta amb una zona de bar i una zona de pícnic exterior que, tot i que són molt
limitades pel que fa a espai, també acullen visitants, que fan un consum relatiu, però que gaudeixen
d’aquest servei, generant ingressos.
Les previsions realitzades en l’escenari plantejat són moderades, on amb una gestió òptima i
eficient, dinamitzant al màxim les activitats, es pot preveure una afluència important de gent.
S’ha de tenir en compte el factor meteorològic, que és bàsic per determinar el dies d’ús de la
piscina i l’afluència final.

ESTUDI ESCONÒMIC
S’ha realitzat una estimació de les despeses a què l’adjudicatari haurà de fer front amb càrrec a
l’explotació de la piscina.
Altrament, s’enumeren d’altres elements que incideixen en el pressupost:
•
•

•

L’estudi del càlcul dels subministraments no s’ha realitzat, ja que els mateixos són assumits
en la seva totalitat per l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
L'estudi econòmic el cost del personal s'ha realitzat segons la plantilla mínima de personal;
en cas d'ampliació horària del personal a causa d'un increment en les hores d’obertura
(fruit de l’oferta en l’apartat de criteris de valoració) els comptes d’explotació es
compensaran amb augment d'ingressos .
Als ingressos sobre venda d’entrades s'han contemplat els diferents tipus que estableix
l’ordenança fiscal núm. 16, que regula la taxa per la utilització d’instal·lacions municipals:
Abonament mensual i de temporada
Entrada puntual
Cursets
Casals de lleure

•

Per al càlcul dels costos del bar, i donat que es planteja la possibilitat de la seva
externalització, només es reflecteix l’import que, derivat de l’explotació del mateix, es
calcula que revertirà en l’empresa adjudicatària de la present licitació com a ingrés.

PREVISIÓ DE PERSONAL
Per donar servei a la gestió de la nova piscina coberta tindrà la referència del quadre següent:
1 Coordinador
2 Socorristes
2 Conserges
1 Monitor
1 Persona neteja

120 hores/temporada
632 hores/temporada
632 hores/temporada
80 hores/temporada
316 hores/temporada

Despeses estimades -------------------------Explotació ---------------------------------------

31.324,01 €
31.324,01 €

Ingressos estimats ---------------------------Piscina --------------------------------------------

24.174,13 €
24.174,13 €

Ingressos del Bar-Cafeteria -------------------------- 7.149,88 €
RESULTAT ----------------------------------------

0,00 €

Per tot l'exposat s'aprova el següent estudi de viabilitat, determinant que els ingressos compensen
les despeses i per tant, no es produeix desequilibri entre ambdós conceptes.

-

Annex 2: Estudi econòmic financer

Concepte

PREVISIÓ DE DESPESES ANUALS
Seguretat
Salaris
Social

Personal
Socorristes
Neteja
Coordinador
Consergeria
Monitor
Assegurances
Assegurança d'accidents
Neteja i manteniment
Neteja (material i wc)
Vestuari
Farmaciola
Subministraments
Telèfon
Electricitat
Aigua
Gas
Altres despeses
Serveis externs (gestoria)
Dinamitzacions ( 3 actes temporada)
Servei de prevenció de riscos laborals
Imprenta/entrades/ado
Material per a cursets

5.700,13 €
5.916,06 €
1.065,22 €
2.848,66 €
1.583,22 €

400,00 €

1.824,04 €
1.893,14 €
340,87 €
911,57 €
506,63 €

Unitats
Hores
632
316
22
632
80

3

Benefici industrial (6%)

Import sense
IVA
22.589,54 €
7.524,17 €
7.809,20 €
1.406,09 €
3.760,23 €
2.089,85 €
600,00 €
600,00 €
1.650,00 €
850,00 €
300,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.120,00 €
450,00 €
1.200,00 €
500,00 €
470,00 €
500,00 €
2.236,76 €

30.196,31 €

TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ
1.127,70 €

Imports subjectes a IVA
INGRESSOS

INGRESSOS SERVEIS
PRESTACIÓ DE SERVEIS REALITZACIÓ ACTIVITAT ESPORTIVA
Abonaments segons O.F 16 Epígraf 1.1, 1.2
Entrades segons O.F 16 Epígraf 1.3
Casals d'estiu
Organització de cursos segons O.F 16 Epígraf 1.4
ALTRES INGRESSOS GESTIÓ
bar
B) TOTAL INGRESSOS GESTIÓ CEM

Total import amb IVA

31.324,01 €

PREVISIÓ ANUAL

24.174,13 €
3.648,76 €
17.025,37 €
2.000,00 €
1.500,00 €

7.149,88 €
31.324,01 €

-

Annex 3: Plànols

-

Annex 4: Preus públics i tarifes del bar:

4.1 Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d’instal·lacions municipals, epígraf 1

Epígraf 1. PISCINA MUNICIPAL

1. Entrades
- Adults (a partir de 15 anys)
- Nens (de 6 a 15 anys)
- 3a edat (a partir de 65 anys)
- Discapacitats
- Familiar * (de primer grau i a partir del tercer membre)
2. Abonaments 10 usos
- Adults (des dels 26 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Nens (de 6 a 15 anys)
- 3a edat (a partir de 65 anys)
- Discapacitats
3. Abonaments de temporada
- Adults (des dels 26 anys)
- Joves (des dels 15 als 25 anys)
- Nens (de 6 a 15 anys)
- 3a edat (a partir de 65 anys)
- Discapacitats
- Abonament familiar * (familiars de primer grau del
sol·licitant)
4. Cursets
- De natació
- Altres
- Casals

Euros
A.
Empadronats a
Arenys de
Munt**

Euros
B.
No empadronats
a Arenys de Munt

3,80
3,10
3,10
3,10
3,10

5,50
4,50
4,50
4,50
4,50

30,00
30,00
25,00
25,00
25,00

45,00
35,00
35,00
35,00
35,00

60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
170,00

80,00
80,00
60,00
50,00
50,00
180,00

55,00
Segons oferta
1,00 €/usuari

55,00
Segons oferta
1,00 €/usuari

* Per acreditar el vincle familiar, caldrà presentar el llibre de família.
** Per acreditar estar empadronat, caldrà presentar el DNI o volant d’empadronament.

4.2 S’estableixen els següents preus màxims per al servei:
-

Cafès i infusions: 2,00 €
Aigua petita: 1,50 €
Aigua gran: 2,50 €
Refrescos diversos: 2,50 €

-

Entrepans: 5,00 €
Entrepans petits: 3,00 €
Altres (pastes, aperitius...): a determinar pel licitador

-

Annex 5: horaris d’obertura

De dilluns a diumenge: de 11:00 a 19:00 h
PISCINA MUNICIPAL
Dilluns
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
13:30 14:00
14:00 14:30
14:30 15:00
15:00 15:30
15:30 16:00
16:00 16:30
16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

Els horaris del bar seran, com a mínim, els mateixos que els d’obertura de la resta d’instal·lacions.
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- Annex 6: Metodologia de treball
S’haurà de definir, com a mínim:
- Gestió funcional de la piscina i les altres instal·lacions:
a) Organització.
• organització interna.
• serveis propis.
• serveis exteriors.
b) Recursos.
• recursos materials: relació dels béns i les instal·lacions al servei de l’equipament.
• recursos humans: relació del personal assignat (nombre, categoria i funcions).
- Gestió d’activitats:
a) Activitats.
• escolars.
• de lleure.
b) Actes extraordinaris.
• actes no esportius.
c) Programació.
• programació d’activitats esportives.
• programació d’actes.
- Gestió del manteniment:
a) Bloc de manteniment:
• Manteniment preventiu.
• Manteniment normatiu: sanitari, incendis, seguretat i recollida d’escombraries...
b) Previsió de consums:
• Material de neteja i sanitari no inventariable.
• Reposició del material sanitari del servei de socorrisme (farmaciola).
-Gestió del bar
-Pla econòmic financer
El mateix contindrà el cost anual de l'explotació per la temporada. Aquest pla es desglossarà en els
seus elements constitutius, amb detall dels valors següents:
a) Previsió d’ingressos
o Tarifes.
o Subvencions.
o Altres.

b) Previsió de despeses
o Personal
o Assegurances.
o Neteja i manteniment
o Altres despeses
o Despeses generals.
o Benefici industrial
c) Previsió ingressos i despeses del bar

