Solivella, juny 2015
Núm. 09/2015

 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA
PISCINA I BARRA DE FESTA MAJOR DE SOLIVELLA,
TEMPORADA 2015.
En data 16/06/2015 es va procedir a l’obertura de pliques corresponent a l’explotació del
servei de bar de la Piscina Municipal de Solivella.
Us informem de les valoracions obtingudes de les ofertes presentades:
NOM I COGNOMS

Laura Iglesias/Elena March

OFERTA

MILLORA

Ampliació horari

atur

atur sense

ECONÒMICA

CÀNON

obertura socorrista

amb prestació

prestació

40P

10P

TOTAL

5.000,00 €

36,33

10

0

0

46,33

5.505,00 €

40

10

0

0

50

Sara Boncompte
Miriam Rosich/Irene

Cobo

Queda adjudicat el servei de bar de la piscina i barra festa major 2015, a Míriam Rosich i Irene
Cobo amb una puntuació final de 50 punts.

 NORMES D’ÚS DE LA PISCINA
A. L’horari de la piscina serà:
Del dia 24/6 al 30/06 d’11h a 19 h
Del dia 1/07 al 9/08 d’11h a 20 h
Del dia 10/08 al 30/08 d’11 a 19 h
B. Abans d’entrar a la piscina, és obligatori passar per la dutxa.
C. Està prohibit tirar papers, cigarretes, etc. tant a la piscina com a la gespa.
D. Es procurarà mantenir la màxima netedat en l’ús dels vestuaris i banys.
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E. L’ús de la piscina infantil està reservat als menors de 6 anys, els quals no podran accedir a
la piscina gran, excepte en el cas que es manifesta en l’apartat K
F. Hi ha una farmaciola amb material de primers auxilis. Per fer-la servir, cal sol·licitar l’ajuda
del socorrista.
G. Està prohibit jugar a pilota o a pales, a la gespa de la piscina.
H. No us podeu banyar amb matalassos, jugar amb la pilota, i altre material, ja que es tracta
d’un espai utilitari, excepte en els horaris hi espais destinats per a aquest fi, la qual cosa serà
coordinada per un monitor o responsable autoritzat.
I. No podeu entrar vidre ni menjar al recinte de la piscina, el lloc reservat és el BAR.
J. No poden entrar animals a la piscina ni al BAR.
K. Els menors de 10 anys no poden accedir a la piscina gran, excepte si aquests son
acompanyats en tot moment per un adult. El menor deurà abandonar el bany en aquesta
piscina en el moment que el seu acompanyant o responsable adult decideixi sortir de l’aigua.
L. Es recorda als usuaris que han de respectar i complir totes les instruccions que siguin
donades pels responsables del recinte de la piscina i del bar.
M. Els usuaris de la piscina, i en el seu cas els acompanyants al curset de natació no podran
entrar cap cadira del bar dins la gespa.
N. En el recinte de la piscina només s’hi podrà entrar cadires i tumbones adequades. NO LES
CADIRES DEL BAR.

 PREUS PISCINA
PREUS PER SOCI, TOTES LES EDATS
*
*
*
*
*
*
*

Entrada diària, 2 €
Abonament per a tota la temporada, 41 €
Abonament d’1 mes per persona per a tota la temporada, 21 €
Abonament familiar per a tots els membres de la família durant la temporada, 25 €
Abonament familiar d’ 1 mes per a tots els membres de la família, 15 €
Abonament per a jubilats i pensionistes per a tota la temporada, 20 €
Abonament de 10 banys per persona, 15 €

PREUS NO-SOCIS, TOTES LES EDATS
*
*
*
*
*

Entrada diària, 3 €
Abonament per a tota la temporada, 75 €
Abonament d’1 mes, 40 €
Abonament per a jubilats i pensionistes per a tota la temporada, 30 €
Abonament de 10 banys per persona, 25 €

* Fer-se soci de nova creació, 100 €
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 CURSET DE NATACIÓ I NORMATIVA
El curset de natació començarà el dia 6 de juliol i s'acaba el dia 31 de juliol. Els horaris
són: de 4 a 5 de la tarda els petits i de 5 a 6 de la tarda els grans. El preu del curset és de 40
€ per el primer i 38 € el segon i següents. Podeu passar a apuntar-vos per les oficines de
l'Ajuntament.
A TENIR EN COMPTE:
-Els acompanyants al curset de natació podran seguir el curset des de la terrassa del bar. Si
volen entrar a la gespa, hauran de pagar l’entrada o tenir l’abonament.
-Quan es porti a terme el curset de natació, es deixaran uns carrils sense utilitzar perquè els
usuaris que no formin part del curset puguin fer ús de les instal·lacions.
-El professor que imparteixi el curset de natació, així com els seus ajudants, podran fer fora de
l’aigua els usuaris que molestin les persones que estiguin realitzant el curs.

 CONVOCATORIA JOC I ESPORT 2015
Associació esportiva Solivella.
REUNIÓ INFORMATIVA, dissabte 20 de juny, 8 de la tarda
Es convoca als pares que estiguin interessats en que el seu fill/a participi a l’activitat de Joc i
Esport 2015, es convoca una reunió informativa que tindrà lloc el proper dissabte dia 20 de
juny a les 8 de la tarda a la sala d’actes de Cal mateu, on es donarà informació de les
activitats ordinàries, extraordinàries i especials que es portaran a terme.
Data d’inscripció: del 22 al 26 de juny, a les oficines de l’ajuntament.
Documentació: complimentar el formulari d’inscripció, copia DNI, copia del llibre de vacunes,
copia targeta sanitària, altres documents en relació a malalties, al·lèrgies i hàbits alimentaris.
En el moment de la inscripció es regalarà una samarreta de joc i esport.
Edats: de 3-6 anys (grup d’infants), i de 7-16 anys (grup de joves).
Dates de l’activitat: del 29 de juny al 24 de juliol
Horaris temporada 2015: matins de 10:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, durant 4
setmanes, amb un total de 80 hores.
Tarifa: aquesta és de 100 €. Els germans disposaran d’una oferta familiar, 60€ per el segon
germà i el tercer germà 40 €.

 TALLER ACTIVA LA MENT
Es proposa un taller sobre com activar la ment. L’objectiu d’aquest taller, a més a més de
donar eines per a la prevenció individual del deteriorament cognitiu, també és la de fer difusió
del nostre servei entre tota la població.
El Taller es portarà a terme dia 16 de juliol. Es tractaria d’una sessió de dues hores (de 18h
a 20h) impartida per la psicòloga del SIAD. El taller és gratuït.
Si esteu interessats us podeu apuntar a les oficines de l’Ajuntament.
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REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2015.

No us guardeu petards a les butxaques.
Cal llegir les instruccions de cada article. No subjecteu els petards amb les mans.
No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
No llanceu mai petards contra ningú.
No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.
Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden
explotar.
Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
No enceneu cap petard dins les cases.
No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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