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1.

OBJECTE DE LICITACIÓ I CPV

L’objecte del contracte serà el MONITORATGE ESPORTIU D’ACTIVITATS FÍSIQUES,
AQUÀTIQUES I DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS PÚBLICS
ATRIUM VILADECANS I PODIUM VILADECANS – JOAN MASGRAU per part d’S.P.M.
VILADECANS QUALITAT, S.L., aquest servei comporta la preparació i l’execució de totes les
classes d’activitats dirigides que es desenvolupin a les sales dels centres esportius Atrium i
Podium, el servei d’atenció al públic i assessorament de les seves sales de fitness, la vigilància
i socorrisme de totes les seves piscines interiors i exteriors, el monitoratge de les activitats
aquàtiques de tota mena i la coordinació de tot el personal necessari per tal que quedin coberts
en tot moment els serveis esmentats.
El CPV corresponent als serveis objecte de la licitació és el número 92600000-7 “Servicios
deportivos”.

2.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El VEC és de TRES MIL·LIONS SEIXANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
AMB DOS CÈNTIMS (3.064.989,02 €) IVA exclòs, que resulta del següent desglossament:

DURADES

Preus sense
IVA (€)
1.385.312,22 €

PBL (2 anys)
1r any de pròrroga

701.307,18 €

2n any de pròrroga

701.307,18 €

Possible modificació (20% PBL)

277.062,44 €
3.064.989,02 €

VEC
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3.

MITJANS HUMANS A DESTINAR A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, el licitador destinarà els mitjans
humans professionals necessaris que garanteixin la correcta realització de les tasques
encomandes.
Per a l’organització d’aquest servei s’estableix una proposta de classificació de les activitats en
tres grups, que s’ordenen per les característiques formatives dels/de les professionals i l’activitat
que poden desenvolupar. Aquesta divisió segueix la classificació en grups que fa el conveni
actual i està d’acord amb el nivell de coneixements, d’exigència i responsabilitat que es pretén
dels/de les professionals que duguin a terme el servei.

a)

GRUP 1: COORDINACIÓ
Segons la llei de l’exercici de les professions de l’esport, per exercir la professió de
coordinador/a d’activitats dirigides o d’activitats aquàtiques que requereixi la
supervisió de les funcions realitzades pel conjunt dels col·laboradors/es en gimnasos,
sales de condicionament físic i centres esportius anàlegs, de titularitat pública o
privada, es requereix alguna de les titulacions següents:
I.La llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau
corresponent.
II. El títol de tècnic o tècnica de grau superior en animació socioesportiva i/o tècnic
o tècnica de grau superior en condicionament físic.
A més, com a requisit mínim, el/la professional haurà de disposar d’una dilatada
experiència en el sector.
Per tal que tot el personal adscrit al servei segueixi unes pautes organitzatives, caldrà
comptar amb un grup de coordinació on el personal que s’hi destini compti amb una
qualificació personal corresponent al Grup 1 del Conveni Col·lectiu de les empreses
i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat
esportiva i de lleure.
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Per aquest Servei de Coordinació SPM Viladecans Qualitat, s.l. creu adient
l’existència d’una persona encarregada de la direcció tècnica o coordinació general
de les dues instal·lacions i dues persones més destinades, una a Atrium, i una a
Podium.
Anualment es realitzarà aproximadament d’aquest grup de coordinació 5.400 hores
(1.800 hores de direcció tècnica o coordinació general, 1.800 de coordinació tècnica
a Atrium i 1.800 de coordinació tècnica a Podium). Aquest volum d’hores es presenta
amb caràcter estimatiu i no vinculant.
b)

GRUP 2: ESPECIALISTA
Segons la llei de l’exercici de les professions de l’esport, per exercir la professió
d’animador o animadora, o monitor o monitora esportiu professional en gimnasos,
sales de condicionament físic i centres esportius anàlegs, de titularitat pública o
privada, es requereix alguna de les titulacions següents:

I.La llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau
corresponent.
II.El títol de tècnic o tècnica de grau superior en animació sociesportiva i/o tècnic
o tècnica de grau superior en condicionament físic.
A més, com a requisit mínim, el/la professional haurà de disposar de la titulació
especialitzada en la pràctica i activitat que durà a terme (cursos específics de
formació de les activitats que desenvoluparan).
Es considera com a grup especialista, on el personal que s’hi destini compti amb una
qualificació personal corresponent al Grup 2 del Conveni Col·lectiu de les empreses
i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat
esportiva i de lleure, les activitats i programes de salut i relaxació que poden
comprendre activitats de tai-txi, ioga, pilates, etc..., activitats coreografiades
d’aeròbic, step, aquagym, llatins, Zumba, així com activitats gimnàstiques molt
específiques com: ciclisme índoor, body-pump, body-combat, body-balance i
qualsevol altre activitat anàloga.
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Anualment es realitzarà aproximadament d’aquest grup 7.110 hores (3.612 a Atrium
i 3.498 a Podium). Aquest volum d’hores es presenta amb caràcter estimatiu i no
vinculant.
c) GRUP 3: GENERALISTA
Segons la llei de l’exercici de les professions de l’esport, per exercir la professió
d’animador o animadora, o monitor o monitora esportiu professional en gimnasos,
sales de condicionament físic i centres esportius anàlegs, de titularitat pública o
privada, es requereix alguna de les titulacions següents:
I.La llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau
corresponent.
II.El títol de tècnic o tècnica de grau superior en animació socioesportiva i/o
tècnic o tècnica de grau superior en condicionament físic.
De la mateixa manera per a l’exercici de les professions de animador o animadora, o
monitor o monitora esportiu professional i d’entrenador o entrenadora professional en
què el Govern, a proposta dels agents esportius i socials interessats, verifiqui una
manca real de professionals titulats per a atendre la demanda existent, o en el cas
que es constati l’existència de nous àmbits de treball amb una manca de formació
específica, cal habilitar les persones que tinguin un certificat de professionalitat,
segons el que determini l’Institut Català de les Qualificacions Professionals o
qualsevol altre organisme competent en aquesta matèria, o que acreditin, mitjançant
els mecanismes establerts legalment, que tenen les competències professionals per
a l’exercici de les funcions pròpies de les dites professions. En cadascun d’aquests
casos es considera que té la competència professional suficient tothom qui tingui el
certificat corresponent al primer nivell del grau mitjà dels ensenyaments esportius en
relació amb l’esport o la modalitat esportiva a què es refereixi l’habilitació.
Es considera com a grup generalista, on el personal que s’hi destini compti amb una
qualificació personal corresponent al Grup 3 del Conveni Col·lectiu de les empreses
i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat
esportiva i de lleure, les activitats que es consideren que no requereixen de
coneixements específics, com poden ser els programes d’iniciació esportiva i
manteniment físic amb activitats com manteniment, manteniment de gent gran,
multisalut, TBC, GAC, IBT, funcional, hard circuit, atenció a la sala de fitness, cursets
de natació, salvament i socorrisme (del qual haurà de tenir la titulació específica que
determina la llei), i qualsevol altre activitat anàloga.
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Anualment es realitzarà aproximadament d’aquest bloc 27.216 hores (13.423 a
Atrium i 13.793 a Podium). Aquest volum d’hores es presenta amb caràcter estimatiu
i no vinculant.
Grup Generalista

Grup Especialista

Grup Coordinació

Atrium ANY 1
Atrium ANY 2

13.423
13.423

3.612
3.612

1.800
1.800

Podium ANY 1
Podium ANY 2

13.793
13.793

3.498
3.498

1.800
1.800

Coord.Gen. ANY 1
Coord.Gen. ANY 2
TOTAL ANY 1
TOTAL ANY 2
TOTAL

1.800
1.800
27.216
27.216
54.432

7.110
7.110
14.220

5.400
5.400
10.800

Existeix personal a subrogar dins aquest concurs i caldrà tenir en compte els preus als quals
l’adjudicatari estarà obligat a pagar al personal subrogat i que es reflexa a la taula següent:
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4.

PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos
laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada pel RD
54/2003, de 2 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i
en particular, de les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix
l’art. 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener
que desenvolupa el citat article 24.
En el termini d’un mes des de la notificació de l’adjudicació, l’administració i el contractista
establiran els mecanismes de coordinació necessaris en quant a la protecció i prevenció de
riscos laborals i la informació sobre ells als respectius treballadors. A aquests efectes, l’empresa
contractista haurà de presentar en el termini fixat l’avaluació de riscos propis, i en la que es
determinin també els riscos que poden afectar als usuaris i treballadors de les instal·lacions.
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5. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DEL SERVEIS A PRESTAR
La empresa adjudicatària estarà obligada a complir les següents condicions:
El planning horari del personal de l’empresa del servei de monitors esportius s’adaptarà al
calendari anual d’obertura i d’activitats programats finalment per VIQUAL per als usuaris i
practicants de cada activitat de les dues instal·lacions que es lliurarà a l’empresa prestadora
del servei en el decurs del darrer trimestre de l’any precedent. Aquest programari patirà
variacions en períodes de vacances de Setmana Santa, Nadal i agost.
L’empresa haurà d’oferir com a mínim el servei de monitors per dur a terme els serveis
relacionats en les taules adjuntes en l’Annex 1 i pels cursos de natació als dos equipaments,
Atrium i Podium, per als quals s’ha calculat que caldrà el volum d’hores següent:
Hores fixes garantides (relacionades amb l’obligatorietat de la presència de sos durant tota
l’obertura de les piscines cobertes i piscina d’estiu. En general l’horari d’obertura de dilluns a
divendres és de 7,00h. a 22,00h. Els dissabtes és de 8,00h. a 20,00h. Els diumenges i festius
de 8,30h. a 14,00h. Durant l’estiu la piscina descoberta de Podium obre els diumenges de 9,00
h. a 19,00 h. S’inclouen també en aquest apartat les hores del Servei de Coordinació atès que
hauran de tenir una presència distribuïda al llarg de tota la prestació dels servei (en guàrdies
rotatives).
Hores d’escassa variabilitat (relacionades amb les graelles d’activitats dirigides dels dos
centres i el programa de gimnàstica per a la gent gran, i amb la presència de monitor d’atenció
al públic les hores establertes d’atenció a les sales de fitness dels dos equipaments i que en
principi coincidirà amb l’horari d’obertura de dilluns a divendres és de 7,00h. a 22,00h. Els
dissabtes és de 8,00h. a 20,00h. Els diumenges i festius de 8,30h. a 14,00h. Durant l’estiu la
piscina descoberta de Podium obre els diumenges de 9,00 h. a 19,00 h. i la sala també)
Hores variables (relacionades amb cursets de natació particulars, cursets de natació escolar
lectiva i no lectiva, activitats per a instituts, campus i cursets d’estiu i altres activitats que
depenen del volum de contractació existent a cada moment)
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Tipus d'hora
Escassa
variació

Fixes
garantides
Coordinació

5.400,00

Atenció Sala fitnes
Socorrisme

9.270,00
9.743,00

Activitats dirigides (Esp+Gen)

7.465,00

Cursets, puntuals i campus
Totals anuals

Variables

7.849,00
15.143,00

16.735,00

7.849,00

Total

39.727,00

Mensualment es calcula aproximadament un volum de:
Hores fixes garantides: 1.261,50 hores/mensuals (volum anual de 23.463h./12)
Hores d’escassa variabilitat: 1394,50 hores/mensuals (volum anual aproximat de 7.465h./ 12)
Hores variables: aproximadament 634,5hores/mensuals (volum anual aproximat de
7.614h./12).
Tot i que les classes són de 50 minuts, en el cas de les AADD, totes les sessions tindran
consideració d’1 hora de durada a efectes de la facturació. SPM Viladecans Qualitat, s.l.
abonarà l’hora íntegre a l’empresa i aquesta ho haurà de fer de la mateixa manera als tècnics
que contracti. El motiu és per què es considera que en el intercanvi de sessions el monitor o
monitora ha de recollir i/o preparar material, passar llista, atendre consultes dels usuaris, etc.,
tasques totes elles que es consideren part de la seva feina i, per tant, remunerades.
En el cas dels cursets de natació, les sessions són de 45 minuts, inclòs el temps efectiu de
classe i el temps de muntatge i recollida de material; de manera que la sessió es facturarà per
aquests 45 minuts. El volum general d’hores està calculat segons aquest procediment, per tant
cal tenir en compte, i en aquest cas, que el volum de sessions serà superior al volum general
d’hores contractades (el càlcul d’hores necessàries ja s’ha fet d’aquesta manera).
En el cas de les hores de socorrisme o d’atenció a la sala de fitness les hores corresponen a
les hores exactes de durada del servei.
No es tindran en compte hores o temps parcials que els tècnics hagin de romandre a la
instal·lació per temes purament organitzatius de la seva distribució horària. Aquest temps haurà
de ser a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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6. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per tal que es pugui fer un seguiment adequat de la qualitat del servei, l’empresa adjudicatària
estarà obligada a introduir en l’aplicatiu Trainingym la informació diària corresponent a
l’assistència dels usuaris als diferents espais i activitats. Per aquest motiu serà obligatori que
tots els monitors/es i coordinadors/es en coneguin el seu funcionament. De la introducció
d’aquestes dades en dependrà part del contingut dels informes mensuals, trimestrals i anuals.
El contingut i forma d’aquests informes seran objecte de valoració en el present concurs, de
manera que l’adjudicatari/a els haurà de presentar d’acord al model de la seva proposta
introduint-hi els canvis que VIQUAL cregui necessaris.
Dins l’aplicatiu Trainingym existeix la possibilitat d’elaboració de rutines d’entrament i de
confecció guiada de dietes. Tot el personal ha de conèixer el seu funcionament i l’haurà de fer
servir en el cas que presti el servei d’atenció a la sala de fitness.
Caldrà també que l’empresa dugui a terme un recompte setmanal del material fungible existent
a les sales d’activitats dirigides per tal d’assegurar que es troba en bones condicions i que
existeix el material suficient per dur a terme les classes amb els aforaments previstos. De la
mateixa manera caldrà inventariar mensualment el material de piscina i, en ambdós casos,
elaborar una proposta de compra o renovació, cas de ser necessari.
La empresa adjudicataria estarà a obligada, a través dels monitors de sala, a dur a terme els
“partes” de reparació de les màquines avariades per tal que VIQUAL pugui avisar a les
empreses de manteniment. Aquest procediment s’explicarà per part de VIQUAL i es durà a
terme a través de l’aplicatiu corresponent. La revisió de l’estat de les màquines i la introducció
d’incidències haurà de ser diària.
Per tal de garantir la qualitat del servei de coordinació caldrà que l’empresa aporti un ordinador
portàtil pel Director/Coordinador General i telèfons mòbils pels 3 Coordinadors.
SPM Viladecans Qualitat, S.L. oferirà dos abonaments gratuïts per a cada monitor/a i
coordinador/a que desenvolupi hores de treball en els centres esportius Atrium o Podium dins
del marc del contracte que es signi resultant d’aquesta licitació, un per a ell/ella i un per a una
altra persona que ella designi. Cada trimestre el/la Coordinador/a General haurà de passar un
llistat actualitzat dels monitors/es i de les persones beneficiàries d’aquesta gratuïtat que es
mantindrà inalterable durant els següents 3 mesos. Aquest benefici serà per a tots el
monitors/es i coordinadors/es independentment del número d’hores que desenvolupi dins dels
centres esportius.
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L’empresa adjudicatària haurà de contractar una assegurança d’un mínim de 3.000,00 € anuals,
per fer front al trencament dels aparells reproductors de música, cables i altres accessoris que
es produeixin per un ús inadequat per part dels/de les monitors/es. El comprovant de la
contractació d’aquesta assegurança s’haurà de presentar al moment de la signatura del
contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar un micròfon per a cadascun dels monitors/es
que duguin a terme classes dirigides (la petaca de càrrega i les bateries les subministrarà
VIQUAL). Aquest micro serà d’ús exclusiu per a cadascun dels monitors/es, per tal d’assegurarne la higiene i evitar contagis de malalties que es puguin transmetre per a l’ús col·lectiu
d’aquesta mena d’aparells.

7.

PENALITATS

A) Penalitats en relació a la no presentació de informació que s’exigeixi a l’empresa, el
retard en el lliurement, o la informació incorrecta, o incompleta, i que suposaran una
penalització que es reflecteixi a la factura corresponent:
La manca d’introducció diària de la informació a l’aplicació Trainningym hauria de suposar
la penalització d’una (1) hora del bloc generalista, per dia no introduït (es considerarà “dia
no introduït” quan la informació de totes les classes no estigui complerta més enllà de les
24,00 hores del dia següent), a descomptar de la factura mensual.
La manca del recompte setmanal del material fungible existent a les sales d’activitats dirigides
es considerarà “recompte no efectuat”, de manera que es descomptarà una (1) hora del
bloc de coordinació a descomptar de la factura mensual del més següent. La manca del
recompte setmanal del material fungible existent a les sales d’activitats dirigides, acompanyada
de la desaparició de material, suposarà la reposició del material faltant, al seu càrrec, per part
de l’empresa adjudicatària, a més del descompte d’1 hora del bloc de coordinació. La
desaparició de material comunicada, no representarà cap sanció per a l’empresa
adjudicatària del servei.
La detecció de màquines avariades sense que s’hagi dut a terme la corresponent comunicació
d’incidència suposarà la penalització d’una (1) hora del bloc generalista, a descomptar de
la factura mensual del més següent.

La manca o retard del lliurement de l’informe mensual (en el termini màxim d’una setmana
després del període establert entre el dia 1 i 5 del mes següent). Més enllà d’aquest termini
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es considerarà com a “no entregat” en el lliurament de l’informe mensual i facultarà a SPM
Viladecans Qualitat, S.L. per aplicar la penalització d’una (1) hora del bloc generalista, per
dia de retard, a descomptar de la factura mensual del més següent. Si no es presenta,
representarà un retard per a tots i cadascun dels dies del mes.
La manca de la totalitat o part de l’informe trimestral (en el termini màxim d’una setmana
després de la finalització del trimestre). Més enllà d’aquest termini es considerarà com a
“no entregat” i facultarà a SPM Viladecans Qualitat, S.L. per aplicar la penalització fins a
cinquanta (50) hores del bloc generalista a descomptar de la factura mensual del més
següent al tancament del trimestre.
La manca de la totalitat o part de l’informe anual (en el termini màxim d’un mes després de
la finalització de l’any). Més enllà d’aquest termini es considerarà com a “no entregat” i
facultarà a SPM Viladecans Qualitat, S.L. per aplicar la penalització de fins a cent (100)
hores del bloc generalista a descomptar de la factura mensual del més següent al
tancament de l’any. Cas de coincidir amb el darrer any de contracte es descomptarà de la
garantia definitiva.
Pel que fa al contingut dels informes, cal tenir present que en referència als compromisos
adquirits en relació a la formació dels monitors, caldrà presentar en l’informe ANUAL les
certificacions de les formacions compromeses en el plec.
Cas que el número d’hores de formació, o el contingut d’aquestes, no es correspongui amb
la proposta feta per l’empresa, la sanció a la factura mensual serà el descompte d’hores
del bloc generalista del mateix número d’hores de formació no efectuades o justificades,
resultants de multiplicar cada una de les hores que manquin pel número de monitors
afectats.
B) Penalitats al respecte de la suspensió de classes
També caldrà tenir en compte que la suspensió de classes facultarà a SPM Viladecans
Qualitat, S.L. per aplicar la penalització del descompte en la factura mensual d’aquella
sessió de classe, més 2 vegades el mateix valor d’una altra sessió del mateix tipus com a
penalització. S’aplicarà el mateix criteri per a la manca d’atenció a la sala de fitness. La
suspensió parcial (per retard en l’inici de la classe) tindrà la mateixa penalització
proporcional.
De la mateixa manera en cas que no es cobreixi el servei de socorrisme, s’haurà de tancar
la zona de piscina als usuaris i, per tant, es penalitzarà a l’empresa en la facturació a relació
1:4 (per cada hora o fracció d’hora no coberta, es descomptaran quatre hores d'aquest
servei en la facturació).
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La reiteració en la manca de cobriment d'aquest servei serà motiu de falta molt greu i pot
comportar una sanció addicional econòmica de fins a 1.000,00 €.
C) Penalitats al respecte de la substitució inadequada
La substitució inadequada (substitució per un monitor o monitora que no és especialista o
no sap desenvolupar la sessió del tipus d’activitat programada. Caldrà aportar la titulació
de totes les persones que han fet substitucions junt amb la factura mensual), implicarà
igualment el descompte en la factura mensual d’aquella sessió de classe, més 1 vegades
el mateix valor d’una altra sessió del mateix tipus com a penalització.
D) Penalitats al respecte de no respectar la distribució horària del monitoratge de sala
proposat.
En l’apartat 2.1.2 dels criteris amb judici de valor del concurs per a l’adjudicació del servei
descrit, els adjudicataris haurà fet una proposta de distribució horària, que s’haurà valorat,
i que caldrà respectar. La manca de compliment d’aquesta distribució horària pot
representar una penalització de cinc-cents euros (500,00 €) a descomptar de la factura
mensual, per a cada mensualitat en la que no es compleixi la proposta (ja sigui de manera
parcial o totalment).

Viladecans, a la data de signatura digital

Alicia Valle Cantalejo
Consellera Delegada
VIQUAL
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Annex 1
Exemple de graella tipus que conté les diferents modalitats d’activitats dirigides a dur a terme. Aquesta graella pot
patir petites modificacions trimestralment en funció dels nivells d’assistència i preferències dels/de les usuaris/es.
ATRIUM
HORA

ESPAI

DILLUNS

07:15h-8:05h

SALA 1

VIRTUAL BIKE

1

DIMARTS

07:30h-8:15h

SALA 1

08:00h-8:50h

SALA 2

Pilates

1

DIMECRES
VIRTUAL BIKE

Ciclisme Indoor

Ciclisme Indoor

1

VIRTUAL BIKE

SALA 1

08:30h-09:20h

DIJOUS

DIVENDRES

1

DISSABTE

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

DIUMENGE

1

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

SALA 2
PISCINA

09:00h-9:50h

SALA 2

9:15h-10:05

SALA 1

09:30h-10:20h

SALA 1

VIRTUAL BIKE

1

09:30h-10:20h

SALA 2

GAC

1

10:00h-10:50h

PISCINA

Aquagym

1

10:15h-11:05h

SALA 2

Aquagym

1

VIRTUAL BIKE

1

Zumba

1

PISCINA

VIRTUAL BIKE

1

Multisalut

1

Aquagym

1

VIRTUAL BIKE

1

GAC

1

Aquagym

1

VIRTUAL BIKE

1

Aeròbic

1

VIRTUAL BIKE

1

Body Pump

1

Aquagym

1

VIRTUAL BIKE

VIRTUAL BIKE

1

Body Pump

1

Ciclisme Indoor

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

10:30h-11:20h
SALA 2

Pilates

1

IBT

1

SALA 1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

Ioga

1

Les Mills Core

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

11:00h-11:50h
SALA 2
SALA 1

VIRTUAL BIKE

11:30h-12:20h
SALA 2

12:30h-13:20h

PISCINA

Aquagym

1

Aquagym

1

Aquagym

1

Aquagym

1

Aquagym

1

12:45h-13:35h

SALA 1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

13:45h-14:35h

SALA 1

14:00h-14:50h

SALA 2

Body Pump

1

Pilates

1

Ioga

1

Body Pump

1

14:30h-15:20h

SALA 1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

SALA 2

IBT

1

Body Pump

1

Body Combat

1

Les Mills Core

1

Pilates

1

Body Combat

1

Body Balance

1

Body Pump

1

Ioga

1

GAC

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

VIRTUAL BIKE

15:30h-16:20h
SALA 1

17:00h-17:50h

SALA 2

17:15h-18:05h

SALA 1

17:30h-18:20h

SALA 1

18:15-19:05

SALA 2

Zumba

1

Step

1

Pilates

1

Body Combat

1

Les Mills Core

1

18:45h-19:35h

SALA 1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Aquagym

1

Aquagym

1

Aquagym

1

HARD CIRCUIT

1

Ioga

1

Les Mills Core

1

Zumba

1

Body Pump

1

VIRTUAL BIKE

1

Ciclisme Indoor

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

HARD CIRCUIT

1

HARD CIRCUIT

1

PISCINA

19:30h-20:20h
EXTERIOR

HARD CIRCUIT

1

19:30h-20:20h

SALA 2

Body Pump

1

20:15h-21:05h

PISCINA

Ciclisme Indoor

1

SALA 1

20:00h-20: 50h
EXTERIOR

20:45h-21:35h

SALA 2
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PODIUM
HORA

ESPAI

DILLUNS

SALA 2

VIRTUAL BIKE

DIMARTS
1

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

Body Pump

1

HARD CIRCUIT

1

IBT

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

IBT

1

Zumba

1

VIRTUAL BIKE

1

Zumba

1

DISSABTE

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

Pilates

1

VIRTUAL BIKE

1

DIUMENGE

07:15h-8:05h
SALA 1
SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

08:30h-9:20h
SALA 1

09:00h-9:50h

PISCINA

Aquagym

1

09:30h-10:20h

SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

09:30h-10:20h

SALA 1

Body Pump

Step

1

10:00h-10:50

SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

10:15h-11:05h

PISCINA

Aquagym

1

Ioga

1

1

PISCINA

10:30h-11:20h
SALA 1

11:00h-11:50h

GAC

1

Step

1

Body Combat

1

Ciclisme Indoor

1

SALA 1

11:30h-12:20h

SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

12:30h-13:20h

PISCINA

Aquagym

1

Aquagym

1

12:45h-13:35

SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

13:30h-14:20h

SALA 1

Les Mills Core

1

Body Combat

1

Pilates

1

GAC

1

Body Pump

1

13:45h-14:35

SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

SALA 2

VIRTUAL BIKE

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

14:30h-15:20h

Les Mills Core

1

HARD CIRCUIT

1

15:30h-16:20h

SALA 1

Zumba

1

Body Balance

1

Step

1

Body Pump

1

Body Combat

1

17:00h-18:50h

SALA 1

Zumba

1

Body Pump

1

Les Mills Core

1

Body Balance

1

Les Mills Core

1

17:15-18:05h

SALA 2

SALA 1

17:30-18:20h

SALA 2

18:00h-19:50h

PISCINA

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Aquagym

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Aquagym

1

Ciclisme Indoor

1

18:15-19:05

SALA 1

Body Pump

1

Pilates

1

Body Combat

1

Ioga

1

Zumba

1

18:45-19:35h

SALA 2

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

Ciclisme Indoor

1

19:30h-20:20h

SALA 1

Body Combat

1

Body Pump

1

Zumba

1

Les Mills Core

1

Body Pump

1

20:00h-20:50h

EXTERIOR

HARD CIRCUIT

1

HARD CIRCUIT

1

HARD CIRCUIT

1

HARD CIRCUIT

1

20:00h-20:50h

SALA 2

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

VIRTUAL BIKE

1

20:45h-21:35h

SALA 1
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