
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

El Regidor d’Hisenda sotasignant proposa a la Comissió Informativa
d’Hisenda l’adopció del següent:

DICTAMEN

VISTA la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (registre d’entrada 5603 de 14/11/03), de revisió dels preus per
aplicar el proper any 2004 en el Complex Esportiu Fons de les Creus.

ATÈS que a l’esmentada proposta s’augmenten un 4% els preus existents,
deixant alguna tarifa sense actualitzar.

ATÈS que el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte de
gestió del servei públic municipal del complex esportiu municipal Fons de les
Creus d’Arenys de Mar estableix en la seva Clàusula número 12 que les tarifes
del servei podran ésser anualment modificades per acord de l’òrgan municipal
competent.

VIST l’estudi econòmic financer presentat per la U.F.E.C per participar en el
concurs de gestió del complex esportiu, on es detallen totes les tarifes a aplicar,
i es procedeix a augmentar anualment aquestes tarifes un 3% durant els cinc
primers exercicis, tenint en compte, que la previsió d’ingressos i despeses es
realitza a partir de l’01/01/02.

ATÈS que per acord del Ple municipal de data 24/10/01 es va procedir a
adjudicar el concurs de la gestió del servei i en data 11/02/02 es va signar el
corresponent contracte, amb el que ha transcorregut més d’un any des de la
seva adjudicació.

ATÈS que per acord del Ple municipal de data 30 d’abril de 2003, es va
procedir a autoritzar l’establiment de noves tarifes, les quals només
s’actualitzaran per tant nou mesos, excepte en el cas dels cursos de natació
intensius i extraescolars, que es realitzen a l’estiu i per tant ja haurà
transcorregut un any.

VIST l’article 29 del Plec  de Clàusules Administratives Particulars de
l’esmentat contracte on s’estableix que l’adjudicatari informarà a l’Ajuntament,
mitjançant la Comissió de Seguiment, de la gestió esportiva i econòmica de la
instal·lació, a tal objectiu, haurà de presentar anualment i en els terminis que
s’estableixin, la plantilla i  estructura de personal de les instal·lacions, compte
d’explotació, proposta de pressupost, memòria anual, proposta de preus  etc...

ATÈS que a data d’avui no es disposa de l’anterior informació per no estar
tancat l’exercici comptable i atenent a que es volen aplicar les noves tarifes a
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partir de l’any 2004, es procedirà a realitzar una autorització provisional dels
preus proposats.

ATÈS que l’article 162 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques estableix que el contractista té dret a les
contraprestacions econòmiques previstes en el contracte i a la revisió de les
mateixes, en el seu cas, en els termes que estableixi el propi contracte.

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Autoritzar provisionalment a la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya la modificació de les tarifes establertes en el Complex esportiu
municipal Fons de les Creus Arenys de Mar, a partir de l’exercici 2004, d’acord
amb el següent detall:

QUOTES D'INSCRIPCIÓ Euros

Adults (16 a 64 anys) 62,50
De 0 a 5 anys gratuït
Infantil (de 6 a 15 anys) 37,50
Gent gran (a partir de 65 anys) i pensionistes 37,50
Familiar 3r membre 47,00
Familiar 4t membre 47,00

Aquestes quotes seran per la població censada d’Arenys de Mar, per la resta, hi haurà
un augment del 10% d’acord amb l’estudi econòmic presentat per l’UFEC i aprovat per
acord del Ple municipal de 24/10/01.

QUOTES D'ABONAMENTS GENERALS

Adults 28,10
De 0 a 4 anys Gratuït
Infantil 19,70
Gent gran (a partir de 65 anys) i pensionistes 18,30
Familiar 3r membre 21,10
Familiar 4t membre 19,70
Aquestes quotes seran per la població censada d’Arenys de Mar. Per a la resta, hi
haurà un augment del 10% d’acord amb l’estudi econòmic presentat per l’UFEC i
aprovat per acord del Ple municipal de 24/10/01.

QUOTES D'ABONAMENTS ESPECIALS

Matinada (de 7 a 9h) 23,90
Matí (de 9 a 13 h) 22,50
Vespres (de 21 a 22,45 h) 16,90
Cap de setmana (a partir de les 15 h. De divendres)

Adults 15,50
Infantil 10,80
Gent gran (a partir de 65 anys) i pensionistes 10,00
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Aquestes quotes seran per la població censada d’Arenys de Mar, per la resta, hi haurà
un augment del 10% d’acord amb l’estudi econòmic presentat per l’UFEC i aprovat per
acord del Ple municipal de 24/10/01.

CURSOS DE NATACIÓ TRIMESTRALS

Petits (de 3 a 5 anys)
1 dia setmana abonats 31,25
1 setmana no abonats 62,50
2 dia setmana abonats 47,00
2 dia setmana no abonats 94,00

Infantils (de 6 a 14 anys)
1 dia setmana abonats 37,50
1 dia setmana no abonats 75,00
2 dia setmana abonats 56,25
2 dia setmana no abonats 112,50

Adults (a partir de 15 anys)

1 dia setmana abonats 37,50
1 dia setmana no abonats 75,00
2 dia setmana abonats 62,50
2 dia setmana no abonats 125,00
3 dia setmana abonats 81,25
3 dia setmana no abonats 162,50

Gent Gran més de 60 anys
1 dia setmana abonats 37,50
1 dia setmana no abonats 75,00
2 dia setmana abonats 62,50
2 dia setmana no abonats 125,00
3 dia setmana abonats 81,25
3 dia setmana no abonats 162,50

ACTIVITATS DIRIGIDES PER TRIMESTRE

Aiguagim
2 dies setmana abonats inclòs a la quota d'abonat
2 dies setmana no abonats 62,50

Aiguadolça
2 dies setmana abonats inclòs a la quota d'abonat
2 dies setmana no abonats 47,00

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Entrada puntual
Adults 5,00
Infantil 3,75
Gent gran (a partir de 65 anys) i pensionistes 3,75
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Aquestes quotes seran per la població censada d’Arenys de Mar, per la resta, hi haurà
un augment del 10% d’acord amb l’estudi econòmic presentat per l’UFEC i aprovat per
acord del Ple municipal de 24/10/01.

Lloguer de taquilles
Anual 73,50
Semestral 36,75
Trimestral 18,35

Reconeixement mèdic
Abonats 30,60 visita
No abonats 48,95 visita

Fisioteràpia
Abonats 24,50
No abonats 31,60

Massatges
Abonats 24,50
No abonats 28,50

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ
(MENSUAL)(aplicables a partir de l’estiu)

Petits (de 3 a 5 anys)
Abonats/ades i fills abonats/ades 48,00
No abonats/ades 97,00

Infantils (de 6 a 14 anys)
Abonats/ades i fills abonats/ades 58,00
No abonats/ades 117,00

Adults (a partir de 15 anys)

Abonats/ades i fills abonats/ades 58,00
No abonats/ades 117,00

NATACIÓ ESCOLAR (una sessió per setmana) TRIMESTRAL

De 3 a 5 anys 31,25
De 6 a 16 anys 25,00

NATACIÓ EXTRAESCOLAR (Una sessió per setmana)
TRIMESTRAL (aplicables a partir de l’estiu)

De 3 a 5 anys 47,00
De 6 a 16 anys 41,70

SEGON.- Comunicar-ho a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i al
Patronat d’Esports d’aquest Ajuntament.

Arenys de Mar, a 17 de desembre de 2003
El Regidor d’Hisenda,
Manel Calvo Catà.


