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ACTA núm. 1/2017 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE 

SERVEIS A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL DEL DISTRICTE  

DE LES CORTS 
 
 
 
A Barcelona, essent les 19 hores del 3 de juliol de 2017, es reuneix la Comissió 
Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social del Districte de les Corts a la 
Sala del Consell del Districte, situada a la planta primera de la seu, a la plaça Comas, 
18, sota la presidència de la consellera Sra. Laura Cañadas Pla, a la qual hi 
assisteixen els consellers i conselleres membres, Sr. Antoni Coll Tort, Sr. Èric 
Manzano Casalins, Sr. Pau Guix Pérez, Sr. Xavier Cañigueral González i Sr. Marc 
Faustino i Vidal,  el tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori Sr. 
Josep M Comorera Villalobos, assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sr. Joan 
Josep Puigcorbé i Benaiges, Sr. Josep Garganté i Closa, Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña i Sr. Alberto Fernández Díaz i els consellers Sr. Jordi Castellana Gamisans i 
Sr. Carlos Hornero Sánchez. 
 
Assisteixen en el públic, Sr. Godia, Sr. Alejandro Sirvent del Banc Solidari, Sr. Eduard 
Català i Sra. Anna Morancho de l’Associació d’Entitats Visuals. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Laura Cañadas, obre la sessió fent esment de 

l’ordre del dia:  

 

INFORMAR preus públics de la sala polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal l’Illa. 

 

La presidenta de la Comissió, Sra. Laura Cañadas, cedeix la paraula al Sr. Josep M 

Comorera que explica l’informe de preu públic de la sala d’activitats Pavelló l’Illa. 

 

El Sr. Josep M Comorera comenta que el Pavelló l’Illa disposa d’una sala de reunions 

de 50 m2  per la qual s’aplica un preu públic per “Lloguer de sala de juntes a entitats del 

districte” que l’any 2016 era de 7,12 € més el 21% d’IVA. 
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Aquesta sala va ser habilitada per l’entitat gestora del Pavelló l’Illa com a sala 

d’activitats. En no comptar amb condicions d’accessibilitat a persones amb 

discapacitat, ja que es troba a la part superior del pavelló amb accés per les graderies, 

el Districte no va autoritzar aquest canvi d’ús de la sala. Està prevista la instal·lació 

d’un elevador durant l’estiu de 2017, per la qual cosa està prevista la modificació del 

contracte de gestió del Pavelló l’Illa incorporant aquesta sala dins del conjunt de la 

instal·lació. 

 

Alhora, cal aprovar el preu públic corresponent, que serà en concepte de “Lloguer sala 

d’activitats”. Per determinar aquest preu es tenen en compte les següents 

consideracions: 

 

Es troben aquests preus públics per lloguer de sales d’activitat en la publicació al BOP 

dels preus públics de les instal·lacions esportives municipals per l’any 2017: 

 

-CEM Raval Can Ricart. Lloguer sala. 42,62 € 

-CEM Aiguajoc Borrell. Lloguer 1 hora sala. 36,56 € 

-CEM Estació del Nord. Lloguer sala d’activitats 24,10 € 

-Palau d’esports Vall d’Hebron. Sala 1, sala 2, sala 4. 36,01 €. Sala 6 24,04 € 

-CEM Mundet. Sala activitats dirigides 33,13 € 

-CEM Bon Pastor. Sala gran 24,48 €. Sala petita 16,38 € 

-Camp de Futbol i pista poliesportiva La Bàscula. Lloguer sala activitats dirigides 9 € 

-CEM Maresme. Preu Sala 30,74 € 

-CEM Marbella. Sala polivalent núm. 2 20,56 €. Reserva puntual 22,60 €. Sala 

polivalent núm. 1 13,89 €. Reserva puntual 16,82 € 

 

S’ha consultat amb l’Institut Barcelona Esports per tal d’obtenir assessorament en 

aquest tema i s’ha facilitat aquesta informació, en relació a tres instal·lacions 

esportives: 

 

En el cas de l’equipament La Bàscula s’apliquen els preus del centre cívic més proper 

(casa del rellotge). La sala té 157,85 m2. 

En el CEM Marbella la sala més semblant a la del Pavelló Illa és la 2 amb 184,50 m2 

Les sales del CEM Maresme superen els 435 m2. 

Per tant se situa a la franja de 9 a 20,50 € més IVA. 

 

Reunida aquesta informació, es considera que es podria prendre com a referència els 

preus que s’apliquen en el CEM Marbella. Es parla amb els gestors de la instal·lació i 

faciliten aquesta informació sobre les dues sales: 

 

Sala 1: 9 m x 15 m= 135 m2 (és una sala amb tatami, arts marcials) 

Sala 2: 16,5 m x 18,5 m= 305,25 m2 (és una sala amb molta alçada)  

 

Per tant, es proposa aplicar a la sala d’activitats del Pavelló l’Illa un preu molt similar al 

d’aquesta sala 1 del CEM Marbella, és a dir:  

Lloguer sala ús habitual 14 €. Reserva puntual 17 € 
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A aquesta tarifa, com a la resta, s’aplicaria el tipus d’IVA corresponent –actualment el 

21%- 

 

L’ús de la sala podria estar també contemplada amb caràcter gratuït per a la utilització 

dins del programa de promoció  esportiva a consideració del Districte, seguint el 

document d’Establiment de Criteris per a la Promoció Esportiva, que forma part del 

contracte de gestió. 

 

El conseller Sr. Xavier Cañigueral pregunta per què en un primer moment es té en 

compte 184 metres del CEM Marbella i després 135 metres. 

 

El Sr. Josep M Comorera contesta que se’ls hi dona totes les dades. Informa que ara 

no existeix la possibilitat de que una entitat pugui llogar una sala al Districte, perquè 

totes estan utilitzades per les activitats dirigides per gestor. 

 

El conseller Sr. Pau Guix comenta que el preu públic que s’aplica a tota la ciutat i 

s’aprova a plenari, que ara no el recorda. 

 

El Sr. Josep M Comorera exposa que el preu de lloguer és de 5 a 9 € depenen l’ús.  

 

El conseller Sr. Pau Guix considera que hi ha una diferència de preu important fins als 

14 o 17 € de la sala polivalent l’Illa. 

 

La presidenta Sra. Laura Cañadas explica que fins ara la sala s’utilitzava com a 

magatzem o sala de reunions provisional, i a partir d’ara tindrà un ús intensiu amb 

activitats de pagament. Seguidament cedeix la paraula al conseller Sr. Marc Faustino. 

 

El conseller Sr. Marc Faustino fa dues preguntes, vol saber per què s’ha valorat el preu 

de La Bàscula i no s’ha aplicat a aquesta sala? I respecte a la promoció esportiva, 

tema descompte/ exempció, quina repercussió tindrà per l’empresa gestora?    

 

El Sr. Josep M Comorera respon al conseller Sr. Marc Faustino que el preu de La 

Bàscula no s’ha valorat, sinó el del centre cívic més proper la casa del rellotge i quan 

es licita en les bases consta que del total dels ingressos un 12% no es cobrarà que es 

computa dintre d’una promoció esportiva. Les empreses que es presenten ja tenen 

aquesta informació. 

  

La presidenta cedeix la paraula al conseller Sr. Èric Manzano. 

 

El conseller Sr. Èric Manzano pregunta que el preu s’ha posat tenint en compta la 

superfície del CEM Marbella de 135 m2 respecte als 50 m2 que té la sala del Pavelló 

l’Illa. 

 

Contesta el Sr. Josep M Comorera que si es fa una proporció aritmètica de 50 m2 

sobre 135 m2 surt un preu d’explotació que es considera baix, simplement és un càlcul 

econòmic. Es considera que a partir de 50 m2 es pot aplicar el preu de la sala del CEM 

Marbella. Quan hagi un interès públic per temes de gent gran, discapacitats el Pavelló 

l’Illa té marge per aplicar la promoció esportiva. 
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El conseller Sr. Èric Manzano comenta que l’aforament de les sales és diferent. 

 

El Sr. Josep M Comorera diu que el preu és raonable pel tipus d’activitats que es 

poden realitzar a la sala. Explica que aquest tema es va plantejar al Consell 

d’Equipament i no es van posar inconvenients només es va plantejar sense cap tipus 

de justificació de càlcul econòmic la possibilitat de posar el mateix preu que a un 

centre cívic. 

 

El conseller Sr. Xavier Cañigueral pregunta si només s’han tingut en compte per 

calcular el preu el tema de la superfície i no s’ha fet un càlcul econòmic valorant tots 

els costos. 

 

El Sr. Josep M Comorera contesta  que sempre és el gestor qui fa aquest estudi 

econòmic, excepcionalment en aquesta sala s’ha fet una comparativa amb preus de 

sales amb característiques similars. 

 

El conseller Sr. Xavier Cañigueral pregunta sobre els criteris de cessió d’espai per 

desenvolupar el programa bàsic de promoció esportiva. 

 

El Sr. Josep M Comorera explica que qui determinarà els criteris de promoció 

esportiva és el Districte. En la licitació de l’equipament s’adjunta el plec i són d’obligat 

compliment. En aquest cas a més l’adjudicatari va presentar una millora del 10% al 

12% dels ingressos nets. 

 

El conseller Sr. Xavier Cañigueral demana si se li poden enviar aquets criteris. 

 

La presidenta indica que se’ls enviarà a tots els membres. 

 

No havent més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.35 hores, del 

contingut de la qual, certifico. 

 
 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       La secretària   
  
 
 
 
 
 
 
Laura Cañadas Pla      Meritxell Cusí i Pérez 

 


