
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A 
IMPARTIR ELS CURSOS DE NATACIÓ D'ESTIU 
 
 
 PRESTACIÓ DEL SERVEI. 
 
 L'adjudicatari assumirà els següents serveis: 
 

1r.- Organització i realització, dels cursos de natació i activitats aquàtiques  
 

2º.- Realització, redacció i lliurament de la Memòria d'Activitats, amb les dades 
que sol·liciti l'Ajuntament de Puigpunyent 
 

Obligacions del contractista. 
 
 Durant la vigència del contracte el contractista vindrà obligat a assumir, les 

següents prestacions: 
 

A) RESPECTE ALS SERVEIS A REALITZAR: 
Organització i realització dels cursos de natació  

 
El contractista organitzarà i coordinarà els cursos de natació, dirigits 

principalment 
 

Natació  
Nadons de 0 a 3 anys 
Nens: edats de 4 a 15 anys. - 
Natació Adults: de 16 a 60 anys. - 
Tercera edat: + 60 anys. - 
Discapacitats. - 

 
PLEC CONDICIONS PISCINA ESTIU  
 
El contractista es compromet a contractar els monitors necessaris que hauran 
d'acreditar estar en possessió del títol de Monitors de natació, . Els socorristes i monitors 
han d'estar identificats amb una peça esportiva, en la que es pugui llegir correctament 
el text "MONITOR / A". 

 
 

El periode de durada dels cursos serà de 1 de juliol a 31 agost 2015 
 
- El contractista haurà de presentar una memòria dels cursos una vegada finalitzats, i 
abans l'1 d'octubre de 2015 amb els aspectes que se li sol·licitin, i que com a mínim 
seran: 
 
 Nº participantes. 
 Nº d'Grups. 
 Horaris 
 Monitors 
 Inventari materiales 
 Registres d'assistències de cada grupo. 
Registre d'Altes i Baixes. 
Queixes de usuaris 
 
 
 
 



CRITERIS DETERMINATS PER L’ADJUDICACIÓ 
 
1.- Horaris ( matí/horabaixa ) 
2.- Aportació material especialitzat 
3.- Tarifes 
4.- Experiència en la realització de cursets de natació 
5.- Oferta de cursos complementaris 
 
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS. 
 

 El contractista haurà d'assegurar amb els seus mitjans tècnics la prestació del 
servei als usuaris, i conservar en bon estat de funcionament i en bon estat, el conjunt 
de les instal·lacions i obres afectes al servei públic.  

 
La instal·lació objecte del contracte, s'haurà de trobar en bon estat de 

conservació. 
 
 Els treballs de reparació que hauran de realitzar seran per compte de 

l'Ajuntament 
 

El contractista respondrà davant de tercers dels danys que se'ls causen com a 
conseqüència del funcionament dels serveis que realitzi durant el termini de vigència 
del contracte. 
 
CONTROL I INSPECCIÓ DEL SERVEI. 
 

 El servei quedarà sotmès permanent al control de l'Ajuntament de 
Puigpunyent, qui podrà revisar els treballs realitzats pel contractista o el personal al seu 
càrrec, en tot moment i lloc, sense detriment de l'autonomia i responsabilitat 
reservades al contractista. 
 
 
 CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.  
 

L'Ajuntament de Puigpunyent, podrà resoldre el contracte, a més de per les 
causes previstes en la legislació vigent, en els supòsits en què el contractista 
incorregués en:  

 
Retard, negligència o descuit reiterat i greu en el compliment de les obligacions 

pactades.  
 
Faltes de puntualitat o absències sense causa justificada. 
 
Tracte abusiu, inadequat o discriminatori als usuaris de les instal·lacions 

esportives. 
 
 Incomplint de la normativa aplicable sobre tractament de l'aigua de la piscina 

d'estiu. 
 
 Accions o omissions que suposin infracció o incompliment de la finalitat de las� 

activitats, objecte d'aquesta contractació. 
 
 Per reiteració de penalitats imposades al contractista per incompliment dels 

serveis 
 
 
 



PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 

 L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte i 
resoldre els dubtes que es presentin en el seu compliment, modificar o acordar la seva 
resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 El seguiment de l'execució contractual correspon a l'Alcalde. Les qüestions 
litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte 
seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords, posaran fi a la via administrativa i 
són susceptibles de recurs contenciós- administratiu, d'acord al que disposa la Llei 
reguladora d'aquesta jurisdicció. 
 
 


