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Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Cardedeu i El Centre Educatiu
Institut ARQUITECTE MANUEL RASPALL de cessió d’ús per l’activitat de
cursets de natació corresponents al curs escolar 2019-2020

D’una banda el senyor/a Silvia Genis Filbà, director/a del centre educatiu públic Institut
Arquitecte Manuel Raspall del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, domicili carrer Av. Verge de Montserrat s.n. 08440 Cardedeu,
De l’altra el Sr. Enric Olivé Manté, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de
Cardedeu (titular del centre esportiu municipal), assistit de la Secretària De la
Corporació, Sra. Maria Cacharro López,
EXPOSEN:
L’Ajuntament de Cardedeu és titular del Centre Esportiu Municipal GiM10 situat a
l’Avinguda Jaume Morató, 22. 08440 Cardedeu, que disposa de piscines interiors.
El centre educatiu Institut Arquitecte Manuel Raspall ha sol·licitat autorització realitzar
a la piscina municipal cursets de natació.
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, consideren
adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les següents
CLÀUSULES

OBJECTE DEL CONVENI:
L’objecte d’aquest conveni es la reserva, d’un curset de natació en el període comprés
entre el 10 de febrer i el 5 de juny del curs escolar 2019-2020, en hores
repartides segons l’horari indicat al dors, per part del Centre educatiu Institut
Arquitecte Manel Raspall a l’Ajuntament de Cardedeu
RÈGIM ECONÒMIC:
a) El pagament serà trimestral per ingrés, que es realitzarà durant la segona
setmana d’inici del trimestre en curs.
b) L’incompliment del pagament d’un trimestre motivarà la
d’accedir a les instal·lacions i deixarà sense efecte la reserva horària.
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c) Aquest acord es contempla en la totalitat de les dates i els imports assenyalats.
L’incompliment per part de l’entitat, en qualsevol moment, comportarà satisfer la
totalitat de la factura emesa.
d) Els preus per als trimestres del 2020 es
modificació dels preus públics corresponents.

modificaran

d’acord

amb la

RÈGIM D’UTILITZACIÓ
a) La no utilització dels horaris contractats no comporta estar exempt del seu
pagament ni la recuperació de les sessions no realitzades, excepte si hi ha un
avís previ.
b) Qualsevol altre ús de la piscina (canvi d’horari, ampliació d’horari, etc) ha de ser
demanat primer a la Direcció de la Instal·lació. En cap cas s’acceptaran usos i/o horaris
sense aquest consentiment.
c) Aquest compromís s’adopta en ferm, malgrat que pugui ser alterat per
motius d’interès general del centre esportiu, que podrà anul·lar o modificar
l’horari reservat sense obligar-se, en cas d’impossibilitat material, a trobar altre
espai alternatiu.
d) Els usuaris de l’Entitat que signa aquest contracte hauran de respectar les
Normes Generals d’Ús de la instal·lació les quals trobareu degudament exposades
a la recepció del Centre i la normativa de lloguer de la piscina que adjuntem a aquest
contracte com annex 1.
e) La instal·lació romandrà tancada els següents dies del 2019:
novembre, 6, 8, 25 i 26 de desembre, el 24 i el 31 de desembre
les 20.00h. La resta de festius seguiran l’horari normal
instal·lació. Es determinaran més endavant els festius del
instal·lació romandrà tancada.

12 d’octubre, 1
tancada a partir
d’obertura de
2020 en que

de
de
la
la

f) L’ INS ARQUITECTE MANEL RASPALL entén, accepta i es compromet a complir i fer
complir les normes de funcionament intern (annex 1) als seus usuaris i a tota
persona vinculada amb l’entitat.
g) El GIM10 disposarà del gimnàs de l’INS ARQUITECTE MANEL RASPALL els
dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 al llarg de tot el curs escolar per a la realització de
les activitats infantils i durant el Casal de Nadal, Setmana Santa i Estiu (prèvia
sol·licitud), a canvi de la utilització de 2 dies a la setmana, 2 carrers, els dies que
assisteixen segons l’horari establert a continuació.
h) La facturació i cobrament dels preus establerts es a càrrec de L’Ajuntament de
Cardedeu, tot i que pot cedir total o parcialment aquestes tasques a C10 Serveis i
Manteniments S.L.
i) El centre esportiu disposa d’una Cobertura de Responsabilitat Civil amb Zurich
Insurance (Sucursal a España)
Número de pòlissa. 00000090318825.
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HORARI D’ UTILITZACIÓ:
Curset de natació:
Dilluns de 9.15 a 10.00 i de 13.45 a 14.30h (2 monitors)
Dimarts de 9.15 a 10.00h (2 monitors)
Dijous de 13:45 a 14:30h (1 monitors + el professor/a d’educació física del curs)
Persona de contacte: Rosa Lobera
Telèfon: 938444740
Entitat: INSTITUT ARQUITECTE MANUEL RASPALL
NIF/CIF:90801085-b
Adreça: Avg. Verge de Montserrat, s/n
CP:08440 Població: Cardedeu
Correu electrònic: rlobera@xtec.cat
DATES I PREUS DELS CURSETS
Les dates del curs són:
2n trimestre: del 8 de gener al 3 d’abril del 2020.
3r trimestre: del 14 d’abril al 19 de juny del 2020.
Els preus indicats corresponen al pagament del 1r trimestre
Lloguer carrer piscina: no té cost les 4 primeres hores setmanals per intercanvi
d’espais segons conveni i es facturarà a raó de 27,40 € per carril (ocupació de dos
carrils) la cinquena hora setmanal. Aquest import correspon al 4º trimestre (2018), els
trimestres corresponents a l’any 2019 es podrà modificar el preu segons els preus
públics que s’estableixin.
Preu per tècnic: 19,00€/hora o fracció el 4º trimestre (2019), els trimestres
corresponents a l’any 2020 es podrà modificar el preu segons els preus públics que
s’estableixin.
El pagament hauria de ser per ingrés o transferència bancària a aquest número de
compte del BBVA:
ES69 - 0182 - 6035 - 47 – 0200080398, i ens hauríeu de fer arribar el comprovant
d’ingrés a laurasa@cardedeu.cat.
COMISSIÓ DE SEGUIMENT
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Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una comissió de
seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el conveni.
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució
del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al
lliurament de la memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti.
VIGÈNCIA
Aquest conveni tindrà vigència per al curs escolar 2019-2020.

CAUSES D’EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents:
a)

Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa.

b)
Per revocació dels responsables del centre esportiu de l’autorització de l’ús
(degudament motivada) d’acord amb la normativa vigent.
c)
Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del
conveni.
d)
Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes
en la legislació vigent.
NATURALESA I JURISDICCIO
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza d’acord amb l’article 86 de
la llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu comú i de les
Administracions Públiques, i a l’empara dels articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3
d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de seguiment
establerta en la clàusula sisena.
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En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la
interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del centre
educatiu, i contra la seva resolució es pot presentar recurs davant del director dels
serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan equivalent del
Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via administrativa
(en el cas dels ajuntaments no hi cap interposar recurs en via administrativa).

ANNEX 1
NORMATIVA PELS CURSETS DE NATACIÓ:
- Els dies festius, vacances de Nadal i Setmana Santa no s’impartiran classes.
- Els cursetistes i familiars amb incidències en els rebuts no podran accedir a fer curset
fins que no s’estigui al corrent de pagament, els rebuts tornats durant el curs vigent
suposaran la baixa del nen del curset.
- Els grups de cursets estan formats per un màxim de 7 alumnes els grups de nadons,
de 9 nens entre 3 i 5 anys i de 11 alumnes a partir de 6 anys.
- Es demana la màxima puntualitat a les classes.
-Els primers quinze dies de cada trimestre i per raons organitzatives, podrien
fer-se canvis de grup que permetin un millor aprofitament del curset als
interessats en pro de grups el més homogenis possibles.
-Els cursetistes no podran banyar-se a la piscina ni abans ni després, en cas de que
siguin abonats de la instal·lació ho podran fer després del curset i sempre acompanyats
d’un adult.
-És obligatori l’ús de banyador, sabatilles, casquet de bany, tovallola o barnús.
-Al començar les sessions serà obligatori dutxar-se.
-Els pares podran fer fotos i filmar només la última setmana del curset a la Jornada de
Portes Obertes.
-Per poder millorar la seguretat del cursetista seria important que
comuniqueu si pateix algun tipus d’al·lèrgia o malaltia (asma, epilèpsia...).
-Es faran servir els vestidors V1 per les noies i V3 pels nois.
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-L’accés als vestidors es permetrà 15’ abans de començar la sessió, i la sortida
serà abans de 30’ després de finalitzar la sessió. No es permet utilitzar els vestidors
d’abonats als no abonats, ni cap dels serveis destinats als abonats.
-La roba i les bosses es deixaran dins dels vestidors de grups. No deixeu res
fora de les bosses i a ser possible, guardeu tot als armariets. La instal·lació no pot
responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats, malgrat que disposa d’un servei
d’objectes perduts.
-L’ incompliment de la normativa establerta en alguns dels punts anteriors pot ésser
causa de baixa del cursetista. Els cursetistes i els acompanyants al mateix temps
hauran d’acceptar les normes generals de la instal·lació.

I perquè consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni en
lloc i data a l’encapçalament, i el secretari en dóna fe.

Director/a del centre

L’Alcalde de Cardedeu

Silvia Genis Filbà

Enric Olivé Manté

Secretària
Sra. Maria Cacharro López
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