PROJECTE D'ESTABLIMENT I DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El propòsit de l’Ajuntament és l’exercici de la competència pròpia en matèria de la promoció
de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure mitjançant l’adquisició de
la finca de l’entitat el Club esportiu La Guàrdia, ubicada al carrer del Pedraforca de la
urbanització La Guàrdia, que disposa ja de les instal·lacions següents:
a. dues piscines (una de rectangular, amb vàries profunditats i una de rodona
amb poca profunditat),
b. 1 pista de tennis de cuit,
c. 1 pista de bàsquet,
d. 1 pista de vòlei platja,
e. 1 pista de pàdel,
f. zona enjardinada,
g. petita construcció destinada a bar i terrassa,
h. vestidors i dutxes,
i. magatzem,
j. sala de primers auxilis.
k. sala de motors de les piscines
La forma de gestió del servei per la qual s’opta és la de la concessió de serveis públics de
l’article 284 i següents de la vigent llei de contractes del sector públic.
Els aspectes financers de l'establiment del servei són els següents: La creació del servei
públic d’una piscina i altres instal·lacions esportives compta una inversió inicial per a
l’adquisició dels terrenys i les instal·lacions de 92.400€, que assumeix l’Ajuntament amb
càrrec al pressupost municipal.
Els costos anuals de l’explotació del servei són: 33,319,95.
El projecte de tarifes, de la recaptació de les quals s’estimen un ingressos anuals de
30.901,26 euros, és la següent:
Quotes Piscina
Abonament estiu parella
Abonament individual
Abonament individual jubilat
Entrada individual majors de 6 anys
Entrada individual jubilat

120 €
90
60
4
2,5

Quotes Instal·lacions esportives
Hora pista pàdel
Hora pista tenis

14 €/h
2 €/h
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La implantació d’aquestes tarifes requeriran de l’elaboració i aprovació de la corresponent
ordenança fiscal i tindran la condició de taxa, atès que no concorren en el municipi
piscines privades amb un servei similar.
El règim estatutari dels usuaris és el que consta en el reglament que s’acompanya a
aquest expedient en el que es declara que l’activitat queda assumida per l’Ajuntament
com a pròpia i que regula els aspectes jurídics i administratius relatius a la prestació del
servei.

Plaça Major, 1 · 08275 Calders · Telèfon 93 830 90 00 · Fax 93 830 92 29 · calders@calders.cat · www.calders.cat

Codi Validació: 7NMEECAX3WLR2FCTFJKFDQDLD | Verificació: http://calders.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Calders, ( document signat electrònicament al marge)

