CONVENI
ENTRE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL I
L’AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
PER A LA UTILITZACIÓ EN CONDICIONS PREFERENTS DE
LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE ROSES
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CONVENI ENTRE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL I L’AJUNTAMENT
DEL PORT DE LA SELVA PER A LA UTILITZACIÓ EN CONDICIONS PREFERENTS
DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE ROSES
Roses, 13 de març de 2014
REUNITS:
D’una part, la Sra. Montserrat Mindan i Cortada, en qualitat de presidenta de Promoció i
Desenvolupament de Roses SL amb CIF B17748872 (carretera del Mas Oliva s/n).
D’altra part, el senyor Josep Maria Cervera i Pinart, alcalde - president de l’Ajuntament del Port
de la Selva.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present Conveni.
ANTECEDENTS:
L’Ajuntament del Port de la Selva té la voluntat d’oferir als seus habitants la possibilitat d’utilitzar
les instal·lacions de la piscina municipal de Roses, amb unes condicions avantatjoses.
L’Ajuntament de Roses és propietari del 100% del capital de Promoció i Desenvolupament de
Roses SL (en endavant Piscina Municipal de Roses), empresa encarregada de la gestió i
explotació de la piscina coberta municipal de Roses. Aquesta societat té com a objectiu, entre
d’altres, oferir un ventall ampli i diversificat d’activitats i serveis en l’àmbit de l’esport, el lleure i la
salut.
La Piscina Municipal de Roses té la voluntat d’oferir als habitants del Port de la Selva unes
condicions avantatjoses en l’ús de les instal·lacions de la Piscina Municipal de Roses, amb
l’objectiu de contribuir a la seva màxima dinamització.
CLÀUSULES:
Primera. Les condicions especials que la Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir es
recullen en els punts següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Programes d’activitat aquàtica escolar per a centres de primària.
Programes d’activitat aquàtica recreativa per a casals.
Condicions especials per a la gent empadronada al Port de la Selva.
Condicions especials per a les entitats esportives del Port de la Selva.
Condicions especials per als clients dels establiments hotelers del Port de la Selva.

S’adjunta en l’annex un detall de les condicions i compromisos relacionats en aquest punt.
Segona. La Piscina Municipal de Roses es compromet a fer arribar a l’Ajuntament del Port de la
Selva les novetats en quant a campanyes de promoció, activitats i serveis.
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Tercera. L’Ajuntament del Port de la Selva es compromet a difondre a través dels seus espais
municipals (butlletins, revistes, web, cartells...) les condicions especials, avantatges i serveis oferts
per la Piscina Municipal de Roses als seus habitants.
Quarta. Ambdues parts es comprometen a col·laborar en un futur, si s’escau i sempre en funció
de les seves possibilitats, en projectes diversos que puguin sorgir.
Cinquena. La durada d’aquest Conveni serà d’un any, des del moment de la seva signatura, i es
prorrogarà tàcitament per períodes d’un any, a menys que una de les dues parts digui el
contrari, amb un mes d’antelació a la finalització del conveni o qualsevol de les seves
pròrrogues.
Sisena. Els compromisos que assumeix la Piscina Municipal de Roses queden condicionats a allò
que s’estableixi a les ordenances fiscals que s’aproven anualment.
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ANNEX
1. Programes d’activitat aquàtica escolar per a centres de primària.
L’objectiu és que els alumnes de l’escola pública del Port de la Selva faci un trimestre d’activitat
a la Piscina Municipal de Roses durant l’educació primària amb continguts adaptats a l’edat i al
nivell dels alumnes.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a mantenir els preus preferents, aprovats anualment
per l’Ajuntament de Roses, i a mantenir o cercar els horaris adequats, així com les condicions de
desenvolupament de l’activitat, sempre en funció del número d’alumnes.
L’Ajuntament del Port de la Selva es compromet a col·laborar per al desenvolupament de
l’activitat, posant els recursos necessaris a les escoles.
2. Programes d’activitat aquàtica recreativa per a casals.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a donar cabuda als casals organitzats o promoguts
per l’Ajuntament del Port de la Selva i oferir unes condicions especials, d’acord amb les tarifes
aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses.
L’Ajuntament del Port de la Selva es compromet a col·laborar per al desenvolupament de
l’activitat, posant els recursos necessaris.
3. Condicions especials per a la gent empadronada al Port de la Selva.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir unes condicions especials d’abonament,
d’acord amb les tarifes aprovades anualment per l’Ajuntament de Roses, a les persones
empadronades al municipi del Port de la Selva. Aquestes condicions serien acumulables a altres
promocions i descomptes que es poguessin fer en el futur.
4. Condicions especials per a les entitats esportives del Port de la Selva.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a donar cabuda a les entitats esportives del
municipi del Port de la Selva i oferir unes condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades
anualment per l’Ajuntament de Roses.
5. Condicions especials per als clients dels establiments hotelers del Port de la Selva.
La Piscina Municipal de Roses es compromet a oferir als establiments hotelers del municipi del
Port de la Selva unes condicions especials, d’acord amb les tarifes aprovades anualment per
l’Ajuntament de Roses.
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