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ACTA núm. 3/2017 
 
 

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 17.30 hores del 4 de desembre 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 del conseller Sr. Antoni Coll Tort en substitució 
de la consellera Sra. Laura Cañadas de conformitat amb el decret del regidor del 
Districte de data 4 de desembre de 2017, a la qual hi assisteixen els consellers 
membres, Sr. Èric Manzano Casalins, Sra. Sonia Reina Sánchez, Sr. Jordi Castellana 
Gamisans i Sr. Marc Faustino Vidal, 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, Sra. Eulàlia Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña i Sr. Alberto Fernández Díaz i els consellers Sr. Carlos Hornero Sánchez i Sr. 
Xavier Cañigueral González. 
 
Assisteixen en el públic el Sr. Pedro Alonso, Sr. Eduard Català, i el Sr. Daniel 
Fernández. 
 
El president de la Comissió, Sr. Antoni Coll Tort , obre la sessió fent esment de l’ordre 

del dia:  

 

INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2018. 

 

El president de la Comissió, Sr. Antoni Coll Tort, cedeix la paraula al  director de la 

Direcció de Serveis a Persones i Territori, Sr. Xavier Cubells per informar de la 

proposta de preus públics dels equipaments gestionats directament des del Districte. 

Anticipa que en general, la proposta és mantenir els mateixos preus. 

 

El Sr. Xavier Cubells comença dient que els preus públics es mantenen per 2018 igual 

que l’any passat. Fa l’excepció dels preus assignats a aquells serveis que no existien, 

o que s’han agrupat per la lògica dels mateixos preus públics. Recorda que no tots els 
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equipaments es coordinen des del Districte, alguns en són responsabilitat de Districte i 

altres de les àrees centrals. Així doncs, la proposta que es porta a la Comissió de 

Govern i posteriorment al Plenari de Districte, es refereix als equipaments gestionats 

directament pel Districte. Enumera aquests equipaments: centres cívics i l’Ateneu de 

Fabricació, ludoteques, Casals infantils i els casals de gent gran; i en quant als 

equipaments esportius, el poliesportiu de l’Illa, i els camps de futbol (gran i petit) 

d’Arístides Maillol. Especifica que el CEM les Corts i les seves pistes annexes estan 

gestionades per l’Institut de Barcelona Esports. Exposa primer els nous preus 

relacionats amb els centres cívics. Relata que aquests treballen seguint les directrius 

marcades per l’Institut de Cultura de Barcelona, i en base a això s’ha arribat a l’acord 

de crear una nova categoria de taller que són els laboratoris. Explica que als centres 

cívics es fan tallers especialitzats i laboratoris. Els laboratoris consisteixen en què 

vàries persones i experts es troben per investigar amb instruments específics, donant 

importància a l’experimentació. Sobre la qüestió dels espectacles als centres cívics, 

informa que mitjançant un acord de ciutat amb l’Institut de Cultura de Barcelona s’han 

creat quatre categories en base a la complexitat dels espectacles, a les necessitats 

tècniques i al format. Aquestes categories estan lligades amb les indicacions del Pla 

Estratègic de Cultura, en el qual està present la idea de fer grans espectacles. Relata 

que aquí més del 90% dels espectacles són de categoria 2, per la qual cosa es cobra 

uns cèntims menys que abans, però l’estructura permet fer espectacles d’alta 

complexitat tècnica. Concretant en el centre cívic Can Deu, parla de la incorporació 

d’un preu nou que és pel lloguer de la cuina, servei no inclòs anteriorment. Recorda 

que al centre cívic Pere Quart hi ha una cuina adaptada. La cessió d’espais dels 

centres cívics continua igual que l’any passat, i es basa en una ràtio per metre quadrat 

perquè sigui allò més objectivable possible. Igualment romanen els mateixos preus pel 

lloguer d’altres serveis necessaris com personal tècnic i de consergeria o materials. 

Explica que s’ha unificat el preu/hora de tots els professionals que abans no cobraven 

el mateix, ja que el tècnic de so i llum estava per sota de la resta. En referència als 

casals de gent gran, comenta que es mantenen els mateixos preus. En quant al CEM 

les Corts i les pistes annexes, insisteix en què estan gestionades per l’Institut de 

Barcelona Esports i són ells qui fan la proposta de preus. El Centre Esportiu Municipal 

d’Arístides Maillol i el Poliesportiu de l’Illa continuen amb els mateixos preus. A 

l’Ateneu de Fabricació de les Corts s’han separat les activitats formatives en dos 

grups, tallers monogràfics i mòduls d’aprenentatge en fabricació digital; i s’han unificat 

els preus tant en el lloguer de personal tècnic, sales o maquinària. Per últim fa 

referència a la sala d’actes de la seu del Districte de les Corts, els preus de la qual es 

van aprovar a mitjans de l’any passat i ara el que es fa és incorporar-los a la llista de 

preus públics. La demanda d’aquest espai va sorgir quan hi era l’anterior regidora i 

consellera tècnica, i es va fer perquè les entitats poguessin fer-la servir. Finalment 

s’ofereix per respondre qualsevol dubte que es pugui plantejar. 

 

El Sr. Eduard Català pregunta per les Cristalleries Planell, vol saber si està obert tants 

pocs dies? 

 

El Sr. Xavier Cubells informa que Cristalleries Planell està en període de proves. 

Exposa que l’aspiració és que la tercera planta d’aquest equipament pugui ser utilitzat 

de forma autosuficient per les entitats, i amb aquesta finalitat s’han sectoritzat els 

diferents accessos i existeix la possibilitat de codi. S’espera que en un futur l’horari 
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d’utilització sigui lliure, amb un control de qui hi està treballant en cada moment, però 

encara es veu que de vegades les entitats necessiten algú de referència, i per aquest 

motiu està en període de rodatge. Explica que la causa de què s’obri tan pocs dies és 

perquè en el pressupost actual es determina que és aquesta la temporalització en què 

es pot comptar amb una persona que hi sigui present, però en el moment en què les 

entitats, sota la seva responsabilitat, puguin fer ús de l’espai, podrà romandre obert, si 

és necessari les vint-i-quatre hores del dia, i comenta que tan de bo sigui així. 

 

El Sr. Daniel Fernández demana per les instal·lacions d’Arístides Maillol, si es 

mantenen els preus i alguna cosa d’un nou vestuari.  

 

El Sr. Xavier Cubells indica que els preus continuaran sent els mateixos. En quan als 

vestuaris, parla d’un projecte per millorar els de l’equipament municipal. 

 

El Sr. Pedro Alonso s’interessa per si es mantenen les bonificacions a l’hora 

d’inscriure’s als centres cívics. 

 

El Sr. Xavier Cubells confirma que tot continua igual que l’any anterior. 

 

No havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 17.50 hores, del 

contingut de la qual, certifico. 

 
 
 
Vist-i-plau         
El  president       La secretària   
  
 
 
 
 
 
 
Antoni Coll Tort      Meritxell Cusí i Pérez 

 
 


