
NOTES ACLARATÒRIES DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE DE 

GESTIÓ INDIRECTA, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL, BAR 
I LOCAL ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’ESPORLES 

 
 
1) A les CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, Clàusula 20. Prerrogatives de l’administració, lletra e. 
e) Tancar les instal.lacions per motius de seguretat i/o obres, o realitzar les actuacions que es 
considerin necessàries per aquests motius 
 
Nota aclaratòria 
Quan es fa referència a obres, es refereix a obres lligades a la millora de les instal.lacions i els 
serveis que aquestes oferten, a obra civil, a obres de reducció de l’impacte de l’activitat envers 
als veïns o altres actuacions similars. 
Quan es fa referència a seguretat es fa referència a la seguretat de les persones i de les 
instal.lacions, tant les que són objecte del contracte com les que no ho són i es puguin veure 
afectades per aquesta situació. 
 
 
2) A les CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, Clàusula 10. Criteris d’adjudicació i ponderació 
atribuida, punt 3, lletra a. 
3a) Compromís d’adopció de mesures per paliar l’impacte acústic i afavorir la convivència amb 
els veinats. Limitar el volum de la música de les activitats a 50 dB. 
 
Nota aclaratòria 
Aquest apartat fa referència a la limitació del volum de la música a 50dB a les activitats 
realitzades al local annexe. A la resta de recintes interiors i exteriors no estarà permès l’ús de 
cal aparell que propagui so a l’ambient. 
Aquest aclariment també fa referència a la primera opció de selecció de l’Annex VII. 
 
 
3) A les CLÀUSULES TÈCNIQUES, Clàusula tercera. Dates i horaris d’obertura de la instal.lació. 
 
Nota aclaratòria 
Les hores marcades a aquesta clàusula són l’exigència mínima de tenir la piscina oberta. 
Aquest horari es pot ampliar però el tancament de la piscina mai pot ser més tard de les 20h. 
Pel que fa a les instal·lacions annexes, la referència horària ha de ser com a mínim 3 hores 
al matí i 4 hores per la tarda de dilluns a dissabte. Això es refereix a tenir com a mínim les sales 
obertes. Els dissabtes no és obligatori ofertar activitats. Seria suficient tenir la sala de gimnàs 
oberta als abonats. 
 
 
4) A les CLÀUSULES TÈCNIQUES, Clàusula sisena. Drets i deures. Drets punt 2. 
2. Utilitzar les instal·lacions per a exhibicions, espectacles i actes anàlegs, prèvia comunicació a 
la corporació. 
 
Nota aclaratòria 
La comunicació d’aquest tipus d’activitats s’ha de fer per escrit a l’Ajuntament amb l’antelació 
suficient i no es podran dur a terme sense resposta per part d’aquesta corporació local. 
 
 



5) A les CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, Clàusula 10. Criteris d’adjudicació i ponderació 
atribuida, punt 3. Compromís d’adopció de mesures per paliar l’impacte acústic i afavorir la 
convivència amb els veinats 
 
Nota aclaratòria 
Es valoren aquests tipus de mesures de convivència amb els veïns perquè s’han donat episodis 
puntuals de contaminació acústica ambiental. 
 
 
6) Annex VI. NORMES D’ÚS ESPECÍFIC DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL I RESTA 
D’INSTAL·LACIONS 
 
Nota aclaratòria 
Quan es fa referència a les limitacions de menjar i beure, entenem que només està permès fer-
ho als espais habilitats a tal efecte (bar i terrassa amb taules i cadires). També, i per tal 
d’afavorir la productivitat del servei de bar, s’enten que no es pot entrar menjar i beguda de 
l’exterior de la instal.lació i/o que no hagi estat comprat al recinte. 
 


