
 

 

 

Convocatòria pública d’ús del Gimnàs Municipal de 
Pavelló Municipal 

 

a) Règim d’utilització del Gimnàs 

La regulació de l'ús privatiu de Gimnàs Municipal del Pavelló Municipal d’Esports, d’ara en 
endavant “Gimnàs”, es realitzarà a favor de l’entitat adjudicatària per tal que hi puguin dur a 
terme els entrenaments i de l’ús privatiu de les dependències cedides com a local social de 
l’entitat. 

 
1. Ús del Gimnàs. L’Ajuntament autoritzarà l’ocupació del gimnàs per a entrenaments de 

dilluns a divendres de 16 a 21h per a l’ús exclusiu de grups de competició.  
 
Aquest horari es podrà fer extensiu als dissabtes i als dies festius, prèvia autorització 
dels serveis tècnics municipals. No obstant, un mes abans de l’inici de la temporada 
esportiva s’haurà de presentar a la Secció d’Esports el  seu pla de treball, i comunicar 
qualsevol modificació de l’horari establert amb 15 dies d’antelació. 

 
2. Pla d’ús. Un mes abans de l’inici de cada temporada esportiva s’haurà de comunicar a 

l’Ajuntament el pla d’ús del Gimnàs especificant els grups, horaris i ràtios de treball, el 
qual haurà de ser validat per la regidoria d’esports. En cas de restar horaris i/o espais 
lliures, aquests restaran a disposició de l’Ajuntament per tal de poder satisfer les 
demandes d’entrenament de Gimnàstica Artística ja siguin les que sol·liciti la pròpia 
entitat gestora o altres entitats de Gimnàstica Artística.  

 
3. Espais cedits per a ús privatiu. L’Ajuntament cedirà per a ús privatiu de l’entitat 

adjudicatària del despatx que consta en el mateix recinte esportiu per tal que l’entitat 
pugui disposar de dependències específiques  de caràcter administratiu privat al servei 
dels seus  abonats i abonades, i disposi d’un lloc específic de preparació i reunió dels 
seus esportistes i equip tècnic. No obstant, l’Ajuntament podrà fer-ne ús dels espais per 
raons d’interès públic i/o activitats de caràcter puntual i extraordinàries, sempre i quan 
ho comuniqui amb anterioritat a l’entitat. 

 
4. Despeses de funcionament. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de totes 

les despeses de funcionament ordinari de la instal·lació (subministrament elèctric, aigua, 
calefacció...), així com del manteniment de l’edifici, reposició del material inventariable 
adscrit al pavelló. L’ajuntament també tindrà cura del bon funcionament dels aparells de 
gimnàstica i elements de seguretat. 
 
D’altra banda, totes les despeses derivades de l’organització de les competicions i 
entrenaments, material fungible, així com les despeses de mobiliari d’oficines, telefonia, 
material esportiu, d’oficina, mèdic i informàtic i manteniment ordinari dels espais 
destinats a local social de l’entitat.  

 
5. Neteja. L’Ajuntament es farà càrrec de la neteja diària gimnàs, així com del seu 

manteniment i conservació.  
 
Les despeses de neteja extraordinària (desinfecció, desinsectació i desratització), aniran 
a càrrec de l’Ajuntament. 

 



 

 

6. Normativa d’ús i funcionament. És d’obligat compliment la normativa d’us dels 
equipaments esportius municipals, així com totes les normatives de caràcter superior 
que afecten als equipaments esportius municipals i a les activitats esportives en 
general. 

 
7. Material esportiu i específic. Anirà a càrrec de l’entitat esportiva el control i seguiment de 

l’estat dels aparells i dels elements de seguretat propis de la gimnàstica, donant avís a 
la Regidoria en quan detecti qualsevol problema o anomalia. 

 
8. Vigilància i control. Durant les franges horàries en què la instal·lació sigui utilitzada en 

règim d’exclusivitat pel l’entitat concessionària, l’entitat haurà de posar els mitjans 
materials i humans necessaris per controlar l’accés a la instal·lació, ja sigui en horari 
d’obertura de les seves oficines o en horari d’entrenament del seu equip professional.  

 
9. Publicitat. L’entitat concessionària podrà disposar de tots els espais publicitaris de la 

instal·lació durant les franges horàries que té cedides, sempre i quan no comporti 
l’ocupació permanent i irreversible d’aquests espais, de manera, que els elements 
publicitaris utilitzats, com ara, cartells, rètols, anuncis i publicitat rotativa puguin ser 
fàcilment desmuntables o intercanviables per d’altres elements. 
 
L’Ajuntament podrà disposar  de tots els espais publicitaris de la instal·lació quan es 
realitzin esdeveniments de caire esportiu o no, que no siguin organitzats per l’entitat 
concessionària. 

 
 
10. Activitats alienes a l’activitat esportiva de la Gimnàstica. L’entitat concessionària 

sol·licitarà a l’Ajuntament amb un mínim de quinze dies d’antelació la utilització de les 
instal·lacions per dur a terme altres activitats no esportives amb caràcter puntual i 
extraordinari, a fi i efecte d’estudiar la conveniència o no d’atorgar el permís municipal 
corresponent. 

 
b) Extinció de l’ús. Aquest quedarà sense efecte per: 
 

� Desaparició de l’entitat adjudicatària. 
� Incompliment o desatenció reiterada de les normes contingudes en la normativa 

d’ús dels equipaments esportius de Vilanova.  
� Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes. 
� Acabament del termini pactat. 
� Tancament de la instal·lació per raons de seguretat. 
� Raons d’ interès públic. 
� Qualsevol de les causes establertes a la llei. 

 
c) Termini de l’autorització. L’autorització per l’ús del pavelló tindrà una durada 
màxima de quatre anys, sens perjudici que una vegada esgotat el termini es pugui optar a 
l’aprovació d’una nova llicència. 

d). Seguiment de la cessió d’ús. Per tal d’avaluar el compliment de la present 
autorització d’ús privatiu es crearà una comissió de seguiment, formada pel Regidor 
d'Esports de l'Ajuntament ,el qual la presidirà, un tècnic municipal i dos representants de 
l’entitat. 

 
 
 
 



 

 

e) Procediment de la convocatòria: 
 
Requisits dels sol·licitants: 
Podran optar a la convocatòria aquelles entitats o associacions que acompleixin els 
següents requisits: 
 
a) Que no tinguin afany de lucre. 
b) Estar legalment constituïda i inscrita al registre d’entitats esportives del Consell català de 
l’esport. 
b) Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’aquest Ajuntament. 
c) Estar inscrita a la Federació Catalana de Gimnàstica en les especialitats de Gimnàstica 
Artística Femenina i Gimnàstica artística Masculina. 
e) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
d) Documentació a aportar: 
 
Documentació del sobre número 1 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit en 
original, en testimoni notarial o en còpia autèntica o compulsada: 
 
1. Índex enunciant numèricament el contingut del sobre. 
1.1. Certificat de la capacitat d’obrar del representant legal que presenta la proposta.  
1.2. Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
1.3. Acreditació: 

• Inscripció al Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport. 
• Inscripció al Registre municipal d’entitats de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
• Inscripció a la Federació catalana de Gimnàstica en les especialitats de Gimnàstica 

Artística Femenina i Masculina. 
 
2. Solvència econòmica (fins a un màxim de 5 punts) 
2.1. Memòria econòmica últimes 2 temporades. 
2.2. Pressupost temporada 2016. 
Es valorarà l’equilibri pressupostari de la proposta, la que contempli la reparació i o 
adquisició d’aparells i material auxiliar, així com  distribució econòmica que proporcioni un 
major impacte econòmic en la creació de llocs de treball. 
 
Documentació del sobre numero 2 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació que es relaciona tot seguit, aportant els 
documents en original, en testimoni notarial o en còpia autèntica o compulsada, que son 
sol·licitats en els diferents apartats. 
 
1. Índex enunciant numèricament el contingut del sobre. 
 
2. Estructura esportiva actual (fins a un màxim de 10 punts) 
2.1. Organigrama actual. Cal adjuntar juntament amb l’organigrama actual indicant els noms 
i càrrecs, les diferents titulacions acreditatives així com els tipus i hores dels contractes.  
Fins a un màxim de 2 punts per a la proposta més avantatjosa. 
 
Per a la valoració s’establiran les següents valoracions: 

• Llicenciats en ciències de l’Activitat Física i l’Esport - 3 punts 
• Diplomats i cicles formatius de grau superior d’esports en l’especialitat de GAM i/o 

GAF i entrenadors amb el nivell - 3 - 2 punts 



 

 

• Diplomats cicle mig i titulacions pròpies federatives nivells 1 i 2 – 1 punt 
* Aquells que disposin d’un contracte laboral remunerat comptaran amb 1 punt extra (cal aportar còpia del 
contacte). 
** Els 2 punts s’obtindran un cop sumades les diferents propostes s’establirà per una regla de 3 essent la proposta 
major el 100%. 
*** Cal aportar còpia de tots els títols presentats. 
 
2.2. Projecte esportiu actual. 
Fins a un màxim de 3 punts. Es valorarà la coherència del projecte, primant aquells 
projectes que tinguin com a base el l’establiment del màxim rendiment esportiu de la GAM i 
GAF. 
 
2.3. Palmarès esportiu de les darreres 3 temporades. 
Fins a un màxim de 2 punts.  
 
Per a la valoració s’establiran les següents valoracions: 

• Pòdiums base i olímpica 1 punt per pòdium 
• Pòdiums iniciació i promoció ½ punt 

 
* Cal adjuntar document acreditatiu de la federació. 
** Atorgament màxim d’1 punt per esportista i any. 
*** Els 2 punts s’obtindran un cop sumades les diferents propostes s’establirà per una regla de 3 essent la proposta 
major el 100%. 
 
2.4. Nombre d’esportistes de gimnàstica artística actual (cal aportar certificats de federació 
i/o Consell esportiu) desglossat per sexes, grups i nivells. 
Fins a un màxim de 2 punts: 
 
Per a la valoració s’establiran les següents valoracions: 

• Esportista Federat a GAF o GAM: 1 punt per esportista. 
• Esportista inscrit als JEE en modalitat GAF o GAM: ½ punt per esportista. 

** Els 2 punts s’obtindran un cop sumades les diferents propostes s’establirà per una regla de 3 essent la proposta 
major el 100%. 
 
2.5. Certificat del secretari amb el nombre de socis actual de l’entitat. 
Fins a un màxim de 1 punt per a l’entitat amb mes socis. 
 
3. Proposta Esportiva durant el període de concessió (fins a un màxim de 10 punts) 
 
3.1. Projecte Esportiu. Com a mínim ha d’incloure, projecte esportiu, organigrama, 
titulacions i tipus de contractes, grups, horaris d’entrenament. 
 
Fins a un màxim de 5 punts. Es valorarà la coherència del projecte envers l’objectiu principal 
de l’assoliment dels màxims èxits esportius. 
 
3.2. Proposta econòmica del projecte. On s’incloguin tant les despeses, com les quotes dels 
participants com la possibilitat de destinar una assignació fixa per a la inversió en la millora 
dels aparells i del material auxiliar del gimnàs, així com sistemes de control del grau 
d’assoliment dels objectius proposats. 
 
Fins a un màxim de 5 punts dels quals: 
 
Fins a un màxim de 3 punts per la sostenibilitat econòmica del projecte. 
Fins a un màxim de 2 punts per l’establiment d’un aportació fixa anual en la reinversió en la 
substitució i/o millora d’aparells i material auxiliar per a la pràctica de la gimnàstica. 
 
 



 

 

e) Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador estarà format pels membres següents o persones en qui deleguin: 
 
Sra. Blanca Albà Pujol, Regidora d’Esports, Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència, 
qui actua com a presidenta de la Mesa de Contractació 
 
Sra. Montse Ubia Carnicer, Jutge internacional de GAF i Vocal de la Federació catalana de 
Gimnàstica. 
 
Sr. Ricard Belascoain Garcia, cap del servei d’Esports 
 
Sr. Fermín Sánchez Ferrer, cap del servei d’Esports de l’Ajuntament de Sitges 
 
Sr. Israel Millán Solé, responsable d’instal·lacions d’Esports 
 
Sr. Fermin Ortega Vázquez, assessor jurídic del servei de Contractació 
 
2 representants del Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona. 
 
f) Publicació i terminis: 
 
S’estableix un període de 20 dies naturals per a la presentació de les diferents propostes de 
les entitats interessades en la cessió de l’ús del Gimnàs municipal del Pavelló de les 
Casernes a comptar des del dia de la publicació d’aquest procés a la web municipal i al Diari 
de Vilanova. 
Un cop finalitzat aquest període es valoraran les diferents propostes per tal de poder iniciar 
l’ús el 29 d’agost de 2016. 
 


