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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquesta ha estat la segona temporada, en què llop-gestió de l’esport s’ha fet càrrec de 

la gestió de la instal·lació, i com veurem al llarg d’aquest document, ha estat una 

temporada marcada per situacions adverses relacionades amb l’estat de la instal·lació i 

el seu manteniment, que han afectat directament en la satisfacció dels usuaris. Tot i 

que des de llop-gestió de l’esport, hem posat tots els mitjans per tal de solucionar 

totes les incidències que hi ha hagut al llarg de la temporada, un cop acabada la 

temporada és convenient posar sobre la taula els problemes detectats i buscar les 

millors solucions per a la propera temporada. 

 

Aquest document, que complementa la memòria presentada anteriorment, vol ser un 

punt de partida per tal de que la direcció de l’Alzinar prengui les decisions oportunes 

de cara a la temporada vinent. Ara bé, els preus i les valoracions econòmiques que hi 

apareixen, caldran estudiar-les amb major deteniment abans d’executar-les.  

 

llop-gestió de l’esport 

Molins de Rei, octubre de 2013 

 

  



 

 

2. PROPOSTES DE MILLORA 
 

2.1. ASPECTES A CONSIDERAR EN PROPERES EDICIONS 
 

Desprès d’haver acabat una temporada plena d’entrebancs, i haver analitzat les 

enquestes i els diferents indicadors del servei, des de llop-gestió de l’esport, creiem 

que és el moment de posar sobre la taula diferents propostes de millora de la 

instal·lació, amb l’únic objectiu de tornar a prestar un servei de qualitat.  

Som conscients que totes les propostes seran complicades de dur a terme per a la 

propera temporada, sobretot per l’elevat cost econòmic que poden suposar en 

conjunt, i és per això que les hem classificat segons la prioritat d’actuació. Seguint 

criteris de seguretat (tant pels banyistes com pels treballadors) i confort del servei.  

 

o Adequar la instal·lació elèctrica a la normativa vigent. 

o L’estat de la instal·lació elèctrica de la piscina, i molt concretament els 

seus quadres elèctrics, és pèssim: cables oxidats, falsos contactes, contactors que 

no funcionen correctament i connexions deteriorades. Tant és així, que durant 

aquesta temporada es van cremar uns cables a causa d’una sobrecàrrega de la 

línia.  

 

 



 

 

 

o Modificar el cablejat de la sala de màquines. 

La sala de màquines, com ja s’ha comprovat al llarg de la temporada, és un espai 

fàcilment inundable, per aquesta raó proposem que el circuit de cablejat sigui aeri 

enlloc de terrestre com ho està actualment. 

 

o Canviar les reixetes perimetrals 

o La doble reixeta perimetral que envolta la piscina, està en la majoria 

dels seus trams en mal estat (diferents tipus de reixetes, trossos sense reixetes, 

reixetes agafades amb brides...). Pel perill de caiguda que suposa pels usuaris 

creiem convenient que caldria canviar la totalitat de les reixetes.  

 

o Repassar les rajoles de la platja i del vas de la piscina petita 

o Algunes rajoles de la platja estan en mal estat, d’altres els hi falten la 

borada, i en general suposen un risc de lesions als peus pels usuaris. S’haurà de 

repassar i instal·lar-ne de noves. Pel que fa a la piscina petita, hi ha rajoles 

escairades que suposen un risc evident pels 

usuaris.  Al fons de la piscina gran hi ha dos tubs 

impulsors d’aigua que l’estructura està 

desenganxada del fons de la piscina; caldria 

buidar la piscina per solucionar-ho.  

 

 

o Reparar la fuita d’aigua que hi ha entre la canal perimetral i el vas de 

compensació 

o Al llarg de la temporada hi ha hagut un parell de fuites d’aigua que han 

estat reparades oportunament. Tot i així, al llarg de la temporada s’ha detactat una 

fuita entre la canal perimetral de recollida d’aigua de la piscina i el vas de 

compensació. No s’ha pogut reparar, degut a què els conductes estan soterrats.  



 

 

 

 

 

 

 

 

o Caldria adequar les conduccions d’aigua de les dutxes a la normativa vigent 

sobre prevenció de la legionel·losis 

o Les canonades d’aigua que duen l’aigua a la dutxes són de ferro, i cada 

matí abans d’obrir la instal·lació obríem la circulació d’aigua per tal que l’òxid que 

sortia no tingués afectació en els usuaris. En aquest sentit la normativa de 

prevenció de contagi de la legionel·losis (RD ASSJDFJDINASDIUH) indica que els 

materials d’aigua calenta han de complir una sèrie de requisits.  

Aquesta mateixa normativa, també obliga a complir una sèrie de condicions a totes 

les instal·lacions de risc, que actualment no s’estan complint. 

 

o Cal reparar dues claus de pas del circuit de filtres de la piscina gran 

o Hi ha dues claus de pas del circuit de filtres de la piscina gran que no fan 

la seva funció correctament, i no tanquen correctament. Aquesta pot ser una de les 

causes per la qual, l’estat visual de l’aigua no ha estat l’òptim en alguns moments 

de la temporada. 

 



 

 

 

o Reparar les diferents fuites d’aigua existents 

o Al llarg de la temporada, tot i que s’han reparat algunes fuites, n’hi ha 

hagut d’altres en què s’ha optat no fer-ho per no causar molèsties als usuaris: és el 

cas de la fuita d’aigua de les dutxes exteriors i de la fuita d’aigua en el rec (zona de 

gespa). 

 

o Reparar els filtres de sorra de la piscina gran 

o Al llarg de la temporada, tot i que s’han reparat algunes fuites, n’hi ha 

hagut d’altres en què s’ha optat no fer-ho per no causar molèsties als usuaris: és el 

cas de la fuita d’aigua de les dutxes exteriors i de la fuita d’aigua en el rec (zona de 

gespa). 

 

o Canviar els polsadors de les dutxes  

o S’han rebut queixes sobre el poc temps de funcionament del polsadors 

automàtics (prestos). Seria convenient canviar-los per uns que permetin un major 

temps de funcionament. 

 

 



 

 

o S’ha de fer molta força per activar els polsadors de descàrrega dels sanitaris  

o Els polsadors de descàrrega dels sanitaris van molt forts, fet que obliga s 

tenir molta força per a activar-los. En un parell de casos hi ha hagut usuaris que 

s’han lesionat a la mà. 

 

o Augmentar la pressió de l’aigua  

o En les hores punta, la pressió de l’aigua de les dutxes és molt baixa, fet 

que genera algunes queixes per part dels usuaris. L’ús de totes les dutxes alhora 

n’és el principal motiu.  

 

o La placa electrònica del vigilant no funciona correctament 

o La placa electrònica del vigilant, no funciona correctament, i els 

paràmetres que indica no són els adequats; fet que dificulta la regulació de l’estat 

de l’aigua. 

 

o Instal·lar més bancs als vestidors 

o En els moments que coincideixen molts usuaris als vestidors (sobretot 

en el de dones) es disposa de pocs bancs i pocs penjadors. Seria convenient 

instal·lar més bancs – al llarg de la temporada s’han instal·lat penjadors per 

intentar solucionar el problema. 

 

o Renovar les papereres exteriors 

o Les papereres exteriors 

estan en mal estat (algunes de 

trancades i d’altres rovellades) és 

per això que caldria renovar-les. 

 



 

 

 

o Millorar l’estat de la gespa 

o Al llarg de la temporada han estat varis els problemes que hi ha hagut 

amb la gespa, alguns d’ells s’han pogut solucionar (falta de reg) i d’altres cal 

solucionar-los abans de començar la propera temporada: replantar gespa en 

aquelles zones més necessàries, aplanar el terreny (hi ha hagut queixes per la 

irregularitat del terreny) i fer-ho amb un tipus de gespa més agradable al tacte. 

 

 

  




