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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE PER A
LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PISCINA MUNICIPAL
D’ESTIU A CORBERA DE LLOBREGAT
Clàusula 1. Objecte del contracte
El contracte a què es refereix el present Plec té per objecte la contractació del
servei per a la gestió de la piscina municipal d’estiu, mitjançant un contracte de
concessió de serveis.
L’empresa adjudicatària assumeix la gestió i explotació del servei sota el seu propi
risc i ventura, aportant els mitjans personals, materials i tècnics necessaris, per a
tot allò especificat, quedant exempt de tot l’apartat de manteniment, amb excepció
de l’especificat a la clàusula quinzena.
El servei és de titularitat municipal, i per tant, restarà sota la direcció i control de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
El servei Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat ha de ser una oferta
d’activitat física i de lleure per a tota la població de municipi durant el període
d’estiu.
Clàusula 2. Durada del contracte
La duració del servei s’estableix en 4 anys, amb possibilitat de ser prorrogat per 1
any més per acord exprés d’ambdues parts abans de la finalització del mateix, i
fixant l’execució del servei per a les temporades d’estiu. L’inici del servei es fixa a
partir de la data de la signatura del contracte.

28/04/2022

L’obertura de la piscina es realitzarà entre els mesos de juny i setembre (durant un
termini màxim de 80 dies), pactant amb l’Ajuntament cada any la data exacta
d’obertura i tancament així com el període d’informació, inscripció i venda
d’entrades i abonaments.
Conclòs el termini del contracte, totes les instal·lacions municipals objecte d’aquest
contracte juntament amb les claus per accedir-hi, revertiran a l’Ajuntament,
incloent les millores incorporades pel licitador/la licitadora, en adequat estat de
conservació i manteniment.
Clàusula 3. Contingut del contracte. Característiques Generals
3.1) Situació de la instal·lació
La Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat està inclosa dins la Zona
Esportiva Municipal, situada en un extrem del casc de la població, en el Parc Miquel
Martí i Pol, amb la Pista Poliesportiva Exterior i el carrer Josep Tarradellas al Sud, el
carrer Lluís Millet a l’Est, el nou Centre d’Atenció Primària i el Carrer Buenos Aires al
Nord i el Camp de Futbol Municipal a l’Oest.
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L’accés al recinte per a usuaris és pel carrer Josep Tarradellas, en front del Pavelló
Municipal, i des de la Plaça dels Països Catalans l’accés rodat per al manteniment.
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3.2) Descripció de la instal·lació
La Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat integra dos vasos, una zona de
platja i estança, un mòdul de vestidors i un magatzem a l’extrem del mateix,
utilitzat pels estris de neteja.
Paral·lel al mòdul de vestidors, però independent d’aquest, hi ha un petit mòdul que
correspon al Bar que donarà servei fonamentalment a la piscina durant l’estiu i a la
resta de les instal·lacions durant l’hivern.
Característiques:
Vas principal
Vas amb una superfície de 336m2, amb una profunditat de 1,40m i 1,80m en els
dos extrems, 1,50m en la part central i 2m entre el centre i l’extrem de més
fondària. Aquest vas presenta una forma irregular i uns dels costats, amb 8,60m
d’amplada, és una entrada esglaonada.
Vas infantil
Vas amb una superfície de 72m2, amb una profunditat de 0.40m en els dos
extrems i 0,50m en el centre. Aquest vas té forma rectangular amb 12m de
llargada i 6m d’amplada.
Zona de platja – estança
Al voltant dels vasos de la piscina (concretament en les zones N i NE) hi ha una
superfície de platja de gespa d’aproximadament 1400 m2. Hem de tenir en compte
que a aquesta zona se li pot afegir com a zona útil per al servei de piscina, aquell
espai destinat a pic-nic, perfectament separat i delimitat de la zona de platja.
Aquesta zona té uns 500 m2. En la zona entre vasos de la piscina i el mòdul de
vestidors (zona S i SW) hi ha una zona de platja dura amb paviment de terratzo
amb relleu de gra petit d’aproximadament uns 200m2.
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Mòdul de vestidors
El mòdul de vestidors inclou el vestíbul d’entrada amb 44,87 m2 i una zona de
control de 7,98m2, 4 vestidors col·lectius que sumen 116m2 (dos dels quals
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda), 1 vestidor individual (també és
infermeria) de 14m2, 1 espai destinat a estris de neteja de 4,34m2. A l’extrem del
mateix mòdul hi ha un magatzem amb accés des de la platja per a material de
20,57m2.
Aquest mòdul està al mateix nivell que els vasos i la zona de platja. L’accés
principal del recinte dóna al vestíbul i el passadís (32,03 m2) que recorre el mòdul
donant accés a tots els vestidors i aquests a la zona de platja i bany.
Soterrani
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En el nivell inferior del mòdul de vestidors, sota de la zona de platja dura hi ha la
sala de maquinària i filtres (147,10m2) per al tractament físic i químic de l’aigua i
l’accés a la zona registrable del vas principal mitjançant una galeria de 33,94m2.
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L’accés a aquest magatzem és directe des de Plaça dels Països Catalans i permet
l’entrada de vehicles grossos.
3.3) Descripció de la prestació.
El servei Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat consistirà en ús lliure de
la instal·lació durant tot l’horari i calendari d’obertura de la instal·lació.
3.4) Objectius de la prestació.
El servei de Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat es centrarà en
l’assoliment dels següents objectius:
• Generar una forta dinàmica al voltant de la Piscina d’Estiu que la
converteixi
en centre social i esportiu de la població.
• Oferir a la població de Corbera de Llobregat un servei de qualitat que
respongui a les seves expectatives i necessitats.
Aquest servei també inclourà el personal necessari especificat per cobrir la totalitat
d’horari establert en el plec i el subministrament de clor de manera periòdica per tal
que el funcionament d’aquest equipament sigui òptim.
3.5) Calendari i horaris.
El servei de Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat seguirà el següent
horari i calendari:
Ús de casals i grups externs a
l’àmbit municipal
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Ús lliure de la piscina

Horari:
10.30 a 12 hores de dilluns a divendres,
limitat a un màxim de 2 grups/casals per
dia i prioritzant l’ús de la piscina per part
de casals i grups d’àmbit municipal.
Horari:
10.30 a 20.00 hores de dilluns a diumenge
Calendari obertura piscina:
15 de juny a 15 de setembre (inclosos)

Calendari d’activitats esportives.
ACTIVITAT
Curs de natació per nadons.
Curs de natació per infants d’entre 3 i 5 anys.
Curs de natació per infants d’entre 6 i 10 anys
Curs de natació per majors de 60 anys
Aiguagim per a joves
Aiguagim per majors de 60 anys

Dilluns i
Dimarts
Dilluns i
Dimarts
Dilluns i

HORARI
dimecres de 16:30
i dijous de 16:30 a
dimecres de 17:30
i dijous de 17:30 a
dimecres de 18:30

a 17:30
17:30
a 18:30
18:30
a 19:30

Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30

Martí Guim Marzo

Signatura 1 de 1

El calendari definitiu per a cada temporada es pactarà prèviament a l’inici de cada
temporada.
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D’acord amb l’Ajuntament es podran dur a terme activitats lúdiques no
remunerades durant la temporada de piscina. Per fer aquestes activitats, si són fora
d’horari habitual, caldrà sempre la presencia, mínim, d’un socorrista.
3.6) Memòria de la prestació.
En acabar el servei cada temporada, l’empresa adjudicatària haurà de presentar a
l’Ajuntament una memòria de les activitats i serveis desenvolupats amb els
corresponents balanços d’explotació d’ingressos i despeses, que incloguin els
documents justificatius de les entrades, abonaments i inscripcions a cursos i altres,
així com una relació del personal que ha prestat la totalitat del servei, amb les
despeses que han generat i amb la dedicació al mateix. La memòria s’haurà de
presentar en el termini màxim de 15 dies hàbils comptats des de l’últim dia
d’obertura de la piscina.
Clàusula 4. Personal.
4.1) Personal directiu.
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Hi haurà, mínim, una persona que assumeixi la direcció tècnica del servei, amb
l’experiència i titulació adequada, que es responsabilitzarà de tot allò relacionat
amb el servei Piscina d’Estiu Municipal de Corbera de Llobregat i serà el/la màxim/a
responsable de prestar el servei tal i com s’estableix en el present Plec. En concret
serà el/la responsable de:
• Assegurar la prestació del servei segons els compromisos i obligacions a
les quals resta subjecta l’empresa adjudicatària.
• La direcció i coordinació de tot el personal i les tasques que desenvolupin.
• La relació amb el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
 Haurà de comunicar al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat qualsevol deficiència detectada en la instal·lació usuaris als quals
s’adreça.
• Dissenyar i participar en l’execució de les activitats extraordinàries que
s’estableixin per a complementar els serveis o amb altres finalitats.
• Assegurar la continuïtat en la prestació del servei.
• Proveir de material tot el personal per a la correcta realització de la seva
feina i una òptima prestació del servei.
• Portar un control d’incidències i registre de queixes.
• Encarregar-se de la recaptació diària i el seu ingrés.
• Elaborar la memòria final del servei amb les dades econòmiques i d’ús
relatives a la prestació del servei.
• Fer conèixer tots els treballadors el Pla d’emergències i evacuació i en
concret les tasques que ha de desenvolupar cadascú en cas d’emergències.
• Fer conèixer el Pla d’Autocontrol i en concret les tasques que ha de
desenvolupar cadascú en cas d’emergències.
• Mantindrà en tot moment un comportament digne, tractarà cordialment i
atentament a tothom, serà correcte amb el llenguatge i les maneres, oferirà
un clima de tranquil·litat, d’atenció, qualitat i seguretat.
4.2) Personal de contacte amb el públic.
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Hi haurà el personal de contacte amb el públic, mínim dues persones, per a cobrir
tot l’horari d’obertura de la instal·lació. Aquest personal disposarà de l’experiència i
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de les qualitats necessàries per a atendre a les persones usuàries del servei en les
millors condicions. El seu comportament sempre haurà de ser de respecte i atenció
a totes les persones usuàries de la instal·lació tant pel que fa al llenguatge com pel
que fa al tracte, i a més sempre intentarà solucionar totes les propostes, queixes,
sol·licituds i problemes que els plantegin. En concret seran responsables de:
• Oferir la informació i atenció a totes les persones usuàries.
• La gestió administrativa del servei, és a dir venda d’entrades i verificació
dels abonaments corresponents, així com la inscripció a les activitats
dirigides.
• Portarà el control diari i setmanal d’ingressos i tipus d’abonaments,
emplenant un full de caixa diari d’aquesta relació.
• Preveure que hi hagi canvi a la caixa, abans de començar la jornada. En
cas de faltar, li ho comunicarà a la persona responsable de la instal·lació i al
finalitzar la jornada lliurarà la recaptació a la mateixa persona responsable.
• Controlaran l’accés de totes les persones usuàries, assegurant el correcte
ús dels abonaments personals o de grup i les entrades puntuals per accedir
a la instal·lació i evitant l’accés incontrolat d’usuaris a la instal·lació.
• Conèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s’escaigui.
• Comunicar a la policia local de servei, qualsevol incident que pugui causar
una alteració de l’ordre públic a la instal·lació.
• Les tasques relacionades amb el tractament físic i químic de l’aigua, quan
no hi sigui l’encarregat de l’Ajuntament.
• Les tasques relacionades amb la neteja diària i condicionament de les
zones de platja i d’estança dels i de les banyistes, quan no hi sigui
l’encarregat de l’Ajuntament.
• Informar el personal directiu o servei d’esports de totes les incidències que
es detectin, així com de les millores que es poguessin formular.
• Netejar un cop al dia, entre les 13h i les 15h, els vestidors de la piscina,
per d’aquesta mantenir l’espai òptim per el seu ús.
4.3) Socorristes

• Vigilància i control permanent dels dos vasos i de totes els/les banyistes
durant tot el seu horari, de manera que es pugui resoldre qualsevol
incidència en el menor temps i amb la major eficàcia possible.
• Realitzar el control de la instal·lació a les zones que assigni l’encarregat,
especialment la zona d’accés a la gespa, vetllant en tot moment per
l’acompliment de les normes establertes.
• Atendre tots els usuaris que pateixin accidents.
• Oferir informació a totes les persones usuàries que li la demanin, sempre
atenent-les amb el major respecte i atenció.
• Conèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s’escaigui.
• Comunicar a la policia local de servei, qualsevol incident que pugui causar
una alteració de l’ordre públic a la instal·lació.
• Les tasques relacionades amb el tractament físic i químic de l’aigua, quan
no hi sigui l’encarregat de l’Ajuntament.
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Hi haurà personal de salvament i socorrisme, mínim dues persones, degudament
titulat per al compliment de la normativa vigent durant tot l’horari d’obertura de la
instal·lació, tenint en compte les característiques de la instal·lació pel que fa a
dimensions i visibilitat. En concret seran responsables de:
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• Les tasques relacionades amb la neteja diària i condicionament de les
zones de platja i d’estança dels i de les banyistes, quan no hi sigui
l’encarregat de l’Ajuntament.
• Informar el personal directiu de totes les incidències que es detectin, així
com de les millores que es poguessin formular.
• Netejar un cop al dia, entre les 13h i les 15h, els vestidors de la piscina,
per d’aquesta mantenir l’espai òptim per el seu ús.
4.4) Monitoratge.
Hi haurà personal tècnic específic que cobrirà la prestació de totes les activitats
físiques dirigides en les millors condicions. Aquest personal disposarà de titulació i
experiència suficient a més de bones aptituds i actituds per a un tracte de respecte
amb tots els usuaris. En concret seran responsables de:
• Participar en el disseny definitiu de la programació tècnica.
• Execució de la programació tècnica i adaptació de la mateixa a la realitat
del grup que li correspongui, tenint en compte totes les característiques de
totes les persones usuàries que l’integrin.
• Participar en el disseny i l’execució de les activitats extraordinàries que
s’estableixin per a complementar el servei o amb altres finalitats.
• Conèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan escaigui.
• Mantenir en tot moment un comportament digne, tractar cordial i
atentament a tothom, ser correcte amb el llenguatge i les maneres, oferir un
clima de tranquil·litat, d’atenció i qualitat.
Clàusula 5. Finançament del contracte
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El finançament necessari per a l’execució de la prestació l’obtindrà l’empresa
adjudicatària de les tarifes d’inscripció a les activitats i gaudi de les instal·lacions
que autoritzi l’Ajuntament, i que l'empresa adjudicatària recaptarà directament dels
i les usuaris/àries.
Les tarifes màximes per a la temporada de 2022
Entrada
Franja d'edat
Feiner
Persones menors de 4 anys
0,00 €
Persones entre 4 i 17 anys (infantils)
3,57 €
Persones entre 18 i 64 anys (adults)
5,10 €
Persones majors de 65 anys (sèniors)

3,31 €

són:
puntual
Festiu
0,00 €
4,13 €
5,90 €

Abonament
Temporada
Mensual
0,00 €
0,00 €
56,65 €
36,00 €
76,80 €
48,00 €

3,83 €

22,55 €

15,00 €

En els cursos de natació el preu màxim serà de 51,45€ mensuals
En les activitats dirigides el preu màxim serà de 26,25€ mensuals.
A les tarifes d’infants i sènior se’ls hi ha aplicat una tarifa reduïda sobre el preu
d’adults. Sent aquesta reducció la mateixa que la de les temporades anteriors, un
30% en la infants i un 35% en sèniors.
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Les tarifes dels cursos de natació i activitats dirigides s’han establert augmentant
un 10% el preu de la última temporada, tenint en compte la pujada de l’IPC a març
de 2022.
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Les tarifes d’entrades i abonaments, per tal d’estar més actualitzades, han estat
valorades en funció de la mitjana establerta de les tarifes de diferents pobles del
Baix Llobregat de característiques similars a Corbera.
Entrada puntual
Feiner
Festiu
3,91 €
5,80 €
5,90 €
6,25 €
6,00 €
6,00 €
4,70 €
5,65 €
5,00 €
5,80 €
5,10 €
5,90 €

Sant Vicenç dels Horts
El Papiol
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Boi de Llobregat

Abonament
Temporada
Mensual
72,00 €
49,00 €
80,00 €
53,00 €
82,00 €
45,00 €
75,00 €
47,00 €
75,00 €
46,00 €
76,80 €
48,00 €

Clàusula 6. Cànon
S’estableix un cànon mínim per temporada de 3.050,11 €. Els licitadors/les
licitadores hauran d’igualar o augmentar en la seva oferta l’esmentat import.
El pagament de l’import de cànon, pel primer any, es farà efectiu dins del primer
mes següent a la signatura del contracte, mentre que per la resta d’anys es farà
dins dels 15 dies hàbils següents a l’obertura de la piscina. L’import s’abonarà
mitjançant ingrés bancari en el núm. de compte ES27 2100 0552 1002 0000 6856,
indicant-ne el concepte, i es farà arribar el justificant de pagament telemàticament.
Aquest cànon ha estat establert tenint en compte les despeses mensuals que
l’Ajuntament té durant el mes de juliol, mes en que la piscina té més afluència.
CALCUL CÀNON
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TEMPORADA
AIGUA
PERSONAL MANTENIMENT
PRODUCTE QUIMIC
LLUM

1.241,13
2.626,80
350,00
2.452,40

NETEJA

2.480,00 €

826,67 €

9.150,33 €

3.050,11 €

TOTALS

€
€
€
€

MENSUAL
413,71
875,60
116,67
817,47

€
€
€
€

Clàusula 7. Criteris objecte de valoració de les ofertes.
Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són els següents amb una
puntuació total de 100 punts.
1. Criteris automàtics. Fins a 100 punts.
1.1.

Millores en les instal·lacions proposades al concursant. Fins a 30 punts.
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1.1.1. Millores en els equipaments informàtics per a controlar l’accés. Un
ordinador portàtil de 17.3" HD+, Intel® Core™ i3-1005G1, 8 GB, 256

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

eb1d34891f274cecb0085bd0dfa0a20b001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

GB SSD, o superior. Valorat en 549,00€. Aquest equip proporcionat
passarà a ser propietat de l’Ajuntament. 15 punts.
1.1.2. Col·locació, només durant la temporada de piscina i cada temporada
sempre que no hi hagi servei de bar, d’una única màquina de vending
que ofereixi aigua, sucs, refrescos, menjar d’aperitiu sense closca,
xocolatines, brioixeria i sandvitxos. 15 punts.
1.2.

Oferta econòmica. Fins a 70 punts.

1.2.1. L’import més elevat del cànon ofert obtindrà la puntuació màxima, la
resta es puntuaran linealment fins a zero punts, que correspondran a
l’import de cànon establert com a mínim en el plec. Fins a 20 punts.
1.2.2. Aplicació de descomptes sobre la tarifa d’adults a aplicar als següents
col·lectius. Usuaris AEM i entitats esportives de Corbera, Famílies
nombroses/monoparentals i Persones amb discapacitat. Fins a 21
punts.
 15%. 5 punt.
 20%. 10 punts.
 25%. 15 punts.
 30%. 21 punts.
1.2.3. Aplicació de descomptes sobre la tarifa del plec en els cursos de natació i
les activitats dirigides. Fins a 5 punts.
 5%. 1 punt.
 15%. 3 punts.
 20%. 5 punts.
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1.2.4. Aplicació de descomptes sobre totes les tarifes del plec d’entrada puntual
en feiner i festiu. Fins a 24 punts.
 10%. 2 punts.
 15%. 8 punts.
 20%. 16 punts.
 25%. 24 punts.
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