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ACTA núm. 1/2019 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS 
SOCIALS, SERVEIS A LES PERSONES, CULTURA I ESPORTS DEL 

DISTRICTE DE LES CORTS 
 
 
A Barcelona, essent les 18:00 hores del 11 de desembre de 2019, es reuneix la 
Comissió Consultiva de Drets Socials, Serveis a les Persones, Cultura i Esports 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. Lucia García 
Carretero, a la qual hi assisteixen els consellers membres, Sr. Manuel Becerra 
Hormigo, Sr. Mario Fco. Campelo Castro, Sr. Josep Ma. Gebelli Isart, Sr. Sergi Mariné 
Santos, Sr. Ivan Condés Sangenís, Sr. Javier Edrosa Pérez, Sra. Sonia Reina 
Sánchez i Sr. Javier de Erausquin Marsal, i la Sra. Cristina Suñé Ruiz, Directora de 
Serveis Generals del Districte de les Corts, assistits per la secretària, Sra. Meritxell 
Cusí i Pérez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans, Sra. Maria Luz Guilarte Sánchez i Sra. Francina Vila Valls, i els 
consellers Sr. Jordi Guillén Sarrat i Sr. Xavier Cañigueral González. 
 
Assisteixen en el públic el Sr. Eduard Català, el Sr. Alejandro Arias, el Sr. Pedro 
Alonso, el Sr. Daniel Fernández Comadran i el Sr. Ivan David del Club Esportiu 
Mediterráneo. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Lucia García Carretero, obre la sessió fent esment 
de l’ordre del dia:  
 
INFORMAR sobre els preus públics del Districte de les Corts per l’any 2020. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Lucia García Carretero, 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.  
 
El Sr. Xavier Cubells indica que farà una breu exposició del tema dels preus públics 
comentant que és preceptiu que cada any s’aprovin els preus públics dels 
equipaments municipals. El que es presenta és una proposta, que en molts casos, es 
tracta d’una proposta municipal, és a dir, s’aplica a tots els districtes. I, el pas següent, 
és informar-ho al Consell de Districte del dia 16 de desembre i després portar-ho a 
aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament. 
 

mailto:serveisjuridicslescorts@bcn.cat
http://www.bcn.cat/lescorts


 
 

El Sr. Cubells continua la seva exposició indicant que explicarà el que en aquests 
moments està a sobre la taula, la proposta de modificació dels preus públics. Indica 
que, en principi, són poques les modificacions, modificacions molt puntuals que es 
volen fer dels preus públics. 
 
Comença l’explicació amb els centres cívics. Tots els preus públics dels centres cívics 
queden iguals excepte els preus públics dels tallers i cursos. En aquests moments, es 
fa una homogeneïtzació dels preus i des de fa ja uns anys s’ha estat treballant a nivell 
de ciutat des de l’ICUB. Concretament, des de l’Institut de Cultura es van crear una 
sèrie de grups per anar homogeneïtzant tot el que era els preus públics dels centres 
cívics i, en aquest moment, la proposta que es va fer per part de l’ICUB i que és la 
proposta que es porta a tots els districtes de la ciutat és que es mantinguin, i també en 
el cas del Districte de les Corts, tots els preus iguals excepte tallers i cursos, que hi ha 
un augment del 4%. Aquesta proposta és igual per a tots els districtes. Aquest 4%, en 
números absoluts, vol dir que una hora de curs, comptabilitzada sense IVA, passa de 
4,11 a 4,27, per tant, aquest és l’augment real que té una hora de curs, el qual caldrà 
multiplicar pel total d’hores de cada curs. El Sr. Cubells recorda que durant molts anys 
els preus han estat congelats i que, en aquest moment, realment hi ha una situació en 
la que en molts casos l’equilibri pressupostari dels diferents espais està essent molt 
complicat. Malgrat això, l’aposta que s’ha fet ha estat de mantenir tots els preus igual 
excepte el dels cursos. Tot el que seria el lloguer de sales i altres serveis que presta 
un centre cívic, aquest any es fa un esforç per tal de seguir mantenint exactament 
igual que els anys anteriors. 
 
El Sr. Cubells segueix l’explicació centrant-se en les ludoteques. Pel que fa a 
aquestes, tots els preus públics es mantenen igual i assenyala que l’únic canvi que hi 
ha, és que a la Ludoteca la Tardor s’ha afegit un nou preu perquè s’ha creat un nou 
servei anomenat Ludoteca en Família. Es tracta d’un espai de trobada entre nens i 
nenes de 2 a 5 anys acompanyats d’una persona adulta, és a dir, la ludoteca va 
orientada a poder gaudir d’una estona amb el fill o filla, havent-hi un monitoratge amb 
tots els serveis exactament igual del que seria si només estigués el nen però podent 
estar les dues persones que estan treballant en l’educació dels seus fills.  
 
El Sr. Cubells continua exposant el tema dels equipaments esportius. En el districte 
sempre es col·loquen a la llista dels preus públics malgrat hi ha una aprovació 
centralitzada per part de l’Institut de Barcelona Esports. L’Institut fa un expedient únic 
amb tots els preus públics de tots els espais esportius de Barcelona i ho porten a la 
seva aprovació. Malgrat tot, en el Districte de les Corts sempre s’ha volgut que a la 
llista de preus públics que es porten al Consell de Districte també estiguin els 
esportius, ja que sinó, consideren que quedaria una mica coix, tenint un expedient únic 
a on es troben tots els preus que s’estan posant a sobre la taula. En aquest cas, 
continua el Sr. Cubells indicant que també hi ha un petit increment a nivell de tota la 
ciutat en base a l’IPC, essent del 0,6%. Considera que tot i essent una petita quantitat, 
també és un gest interessant ja que si bé s’han estat uns anys mantenint preus, també 
és cert que hi havia desequilibris importants, doncs tot s’ha anat encarint, però es 
manté per un aposta de només el 0,6% corresponent a l’IPC sense que hi hagi cap 
retroactivitat cap a altres anys. 
El Sr. Cubells comenta que com a districte es gestiona tot allò que no té abonats, és a 
dir, el que són pavellons, pistes o entorns esportius que no són d’abonats. Els 
complexes esportius municipals, com el que hi ha a les Corts, està gestionat 
directament per l’Institut Barcelona Esports. Malgrat això, des del mateix centre 
esportiu municipal, hi han alguns preus, sobretot els que fan referència a promoció 
esportiva o de grups d’iniciació a la natació entre altres, que es mantenen exactament 



 
 

igual sense pujar el 0,6%. També perquè es considera un tema d’arrodoniment perquè 
sinó s’entra en una situació que per pocs cèntims no se soluciona cap tema. Per 
exemple, el cas del CEM que funciona bé en el territori, si bé en alguns casos sí que 
s’ha augmentat el 0,6% perquè és la norma de ciutat, però hi ha altres casos que s’ha 
mantingut el preu sense cap pujada. Pel que fa a la resta d’equipaments municipals es 
mantenen exactament igual. 
 
El Sr. Cubellls fa referència a un tema que s’ha oblidat de comentar a l’apartat de 
Centres Cívics. Comenta que s’han afegit dos preus perquè s’han fet dos serveis nous: 
el primer d’ells, en el Centre Cívic de Can Deu s’ha afegit un servei de lloguer 
d’instruments musicals, servei que fins ara no es prestava, però com que hi havia 
demanda i hi havia la possibilitat de fer-ho, es va considerar tirar endavant la proposta, 
el que obliga a tenir un preu públic. Aquest preu públic segueix la línia ja exposada 
dels altres centres cívics de la ciutat, és a dir, d’homogeneïtzar els preus públics de la 
ciutat, fent que vagin tots els centre cívics de la ciutat en la mateixa línia, tenint uns 
preus similars. I, pel que fa al Centre Cívic Pere Quart, Joan Oliver, s’ha afegit el preu 
públic per lloguer de piano, essent també homogeneïtzat amb serveis d’altres espais. 
Al final, el que tenim és alguns preus que s’han pogut ampliar amb serveis nous, la 
majoria de preus que es mantenen exactament igual que l’any passat i en alguns 
casos en els que hi ha hagut un petit increment, aquest ve donat per indicació de ciutat 
que sigui aplicable a tots els territoris. 
 
Indica que la resta de preus segueixen igual i seran publicats en el BOE corresponent 
i, posteriorment, s’aniran publicant a la pàgina web de cada un dels equipaments. 
També qualsevol persona que vulgui anar a qualsevol centre cívic, allà li donaran tota 
la informació prèviament a qualsevol inscripció que vulgui fer o de qualsevol ús que 
vulgui fer. 
 
El Sr. Cubells convida al presents a fer les preguntes que vulguin o aclariments que 
necessitin.  
 
Pren el torn de paraula el Sr. Pedro Alonso demanant al Sr. Cubells que recordi qui 
són els beneficiaris de cursos als centres cívics, com els aturats de llarga durada. El 
Sr. Cubells li respon que en aquests moments no disposa de la informació concreta 
per tal de poder contestar. El Sr. Alonso segueix indicant-li que li interessaria saber si 
són els col·lectius de dones vídues o amb una pensió mínima; és a dir, si elles tenen 
alguna bonificació per a la realització de cursos. 
 
El Sr. Cubells li respon que a nivell global es té un preu que és diferent de l’ús ciutadà 
a l’ús empresarial, essent aquesta una primera divisió, intentant promocionar la 
proximitat i l’acció social. Per tant, l’empresa disposa d’un espai que pot utilitzar 
perquè és un equipament municipal però té un preu diferent. Per altra banda, hi ha els 
usuaris de targeta rosa com a beneficiaris, però indica el Sr. Cubells que no disposa 
en aquesta sessió de la reducció però indica que pot buscar-ho i a enviar-ho al Sr. 
Pedro Alonso. Finalment, comenta la reducció que es fa a les persones que es troben 
en situació d’atur, la qual es manté podent realitzar un curs beneficiat cada trimestre 
amb l’ajut que es dona a tots els districtes destinat als centres cívics per a realitzar. 
 
Els percentatges exactes que hi ha de persones més grans de 65 anys ho buscarà i ho 
passarà al Sr. Pedro Alonso. El Sr. Alonso insisteix de que vol conèixer aquests 
beneficiaris. Fa la reflexió de que persones que guanyen 700 euros no poden pagar 70 
euros en un curs. El Sr. Cubells li indica que des de l’Ajuntament s’ajusten els preus de 
mercat dels cursos, els quals els pots trobar el triple de cars, doncs no trobaràs cursos 



 
 

a 4,11 la hora, fent èmfasi de que ja hi ha un ajut i interès per part de l’Ajuntament que 
es pugui tirar endavant, mantenint els preus. Afegeix que, a més a més, l’Ajuntament 
fa un sobreesforç donant-li una nova intencionalitat arribant a aquells col·lectius que 
estan en una situació més vulnerable. El Sr. Cubells també reflexiona sobre l’aspecte 
que aquest any es veurà reflectit a la publicació definitiva dels preus públics. El que 
s’ha fet amb els tallers aquest any és obrir una via que es considera molt interessant 
creant-se categories de tallers. Per exemple, el que sempre s’ha parlat és de la 
categoria que fa referència a la més habitual, la de qualsevol persona que va a un 
taller d’un centre cívic i que té un poder adquisitiu determinat. Ara el que es fa és 
tractar amb diferents categories: tallers de categoria genèrica 1, de tipologia genèrica 
2, genèric 3 i després de tipologies especialitzats, inclús fent preus concrets per grups 
d’infants i adolescents, i s’obre un altre que és per grups d’interès territorial i públic. Es 
veurà com aquest any no es toquen els preus però l’estructura que es publicarà serà 
una mica diferent, ja que precisament el que s’està buscant és veure que es tenen 
moltes possibilitats d’anar modulant els preus segons el target al que s’estigui 
adreçant, amb unes característiques determinades. Si no es fa així, si es manté un 
preu únic, aquest és el preu. Ara s’han fet franges amb diferenciació de preus amb la 
idea de que si apareix un grup vulnerable o un grup al que t’interessa arribar per un 
motiu determinat o el que sigui, es permeti aplicar un preu encara més beneficiat.  
 
Seguidament intervé el Sr. Eduard Català, fent esment a un comentari que ha fet el Sr. 
Cubells respecte la targeta rosa. Comenta que hi ha gent que té la targeta rosa amb 
un poder adquisitiu alt i una persona amb un poder adquisitiu molt més baix no té dret 
a la targeta rosa. Fa referència a un canvi de criteris per atorgar la targeta rosa fa uns 
anys. Remarca de que hi ha gent que no la té, a la vegada que hi ha gent que la té 
amb un poder adquisitiu més alt que altra que no la té. El Sr. Cubells comenta que el 
que es va fer en aquell moment es buscava el total dels ingressos de la unitat familiar i 
es dividia pel total de membres de la unitat familiar reconeguts com a tal segons les 
dades que consten a hisenda. Llavors, no només sobre la pensió sinó buscar un 
barem més just per unitat familiar, és a dir, buscar els ingressos totals entre membres 
de la unitat familiar i creuar-ho tant amb la seguretat social com amb l’Institut 
d’Hisenda, creant-se la tipologia de targeta rosa que està funcionant a dia d’avui. 
Segueix indicant que caldria veure cas per cas, però insisteix en que el barem que es 
fa servir és la totalitat d’ingressos entre membres de la unitat familiar, situant en una 
franja econòmica, criteri aplicat des de fa quinze o vint anys. Tot i seguir la intervenció 
del Sr. Català, el Sr. Cubells li repeteix l’actual funcionament de la targeta rosa i el 
barem que s’utilitza. També comenta de que en el seu moment es van eliminar les 
antigues targetes rosa, sense que en quedés cap assignades amb criteris ja no vàlids. 
 
Intervé el Sr. Alejandro Arias que voldria saber cada quan s’actualitza la targeta rosa, 
perquè possiblement a algunes persones li ha canviat la seva situació familiar.  
 
S’obre un debat sobre la targeta rosa que s’insta a debatre en un altre espai més 
acurat doncs la present comissió anava destinada a parlar dels preus públics. Es 
recorda que avui es troben a la comissió consultiva. El Sr. Alejandro Arias aprofita la 
seva intervenció per preguntar quantes sessions s’estimen celebrar al llarg de l’any 
2020 d’aquesta comissió i quina agenda hi ha prevista per a tancar temes. 
 
Pren la paraula la presidenta Sra. Lucia García, indicant que és la primera comissió 
consultiva a on també es pot establir l’ordre del dia del consell. La Secretària de la 
Comissió, la Sra. Meritxell Cusí aclareix que sempre que hi ha un Consell de Districte, 
pel que fa a tots aquells punts que van a la part decisòria del Consell de Districte, cal 
fer-ne una comissió consultiva prèvia. Aquests moments, a la part decisòria hi trobem 



 
 

els preus públics i pressupost, i, per tant, es fa la consultiva d’aquests dos temes. 
Només es tracten aquests punts concrets que van a Consell de Districte. En els 
consells sectorials, per exemple, és a on es podent tractar tots aquests temes que 
s’estaven plantejant.  
 
La Sra. Cristina Suñé, Directora de Serveis Generals, intervé per tal de recordar que 
per temes de transparència i per tal de tenir clar quines són les funcions i 
competències d’aquells òrgans que es convoquen, a la web del districte, que presenta 
la mateixa estructura per a tots els districtes, es mostra molt clarament quina és la 
funció de cada òrgan consultiu i de participació, i quina és la seva periodicitat. S’hi pot 
trobar la norma reguladora de cada un dels òrgans, quin és el contingut i competències 
de cada òrgan, quin és el calendari. 
 
El Sr. Alejandro Arias aprofita per plantejar que per aquest tipus de comissió també 
estaria molt bé, de la mateixa manera que amb altres comissions consultives, aquesta 
informació interessantíssima que acabeu de donar de preus públics pugui estar ja 
enllaçada, per tal de disposar d’ella prèviament. 
 
La Sra. Meritxell Cusí explica que la consultiva és prèvia al Consell de Districte, per 
tant, fins que no es va a Consell de Districte, no s’informa dels preus públics. 
Posteriorment, aquests preus públics van a l’Ajuntament i és la Comissió de Govern la 
que aprova aquests preus públics. Una vegada aquests preus públics s’aproven, és 
quan es publiquen en el BOP i quan es poden penjar a la web.  
 
El Sr. Alejandro Arias pregunta si aquests preus es proposen des del districte. La Sra. 
Meritxell Cusí li respon que no, que des del districte s’informen. La Sra. Suñé aclareix 
que la competència del Consell del Districte és informar o bé favorablement, o bé, 
desfavorablement, però la competència per a l’aprovació correspon a la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament. El Sr. Alejandro Arias insisteix que, en qualsevol cas, si va a 
l’Ajuntament, igual que s’informa de qualsevol cosa en una reunió periòdica de la 
comissió de veïns, també en aquest espai que també som veïns, abans de fer 
aquestes propostes, consultivament o informativament, que es vagin proposant 
aquestes idees. A ell li agrada, que quan va a una reunió, trobar ja aquesta informació 
prèviament. Indica que evidentment està molt bé que estiguin els membres de la 
comissió aquí, per aquesta interactivitat i qualsevol matís que puguin reflectir, però per 
dir coses que ja s’explicarà més endavant o quan es publicaran, que encara és pitjor, o 
a vegades es publiquen a llocs que no els troben, indica que sí que li agradaria 
disposar d’aquesta informació prèvia a qualsevol de les comissions.  
 
La Sra. Meritxell Cusí li respon de que no es presenta ja que fins que no està aprovat 
inicialment no es pot donar aquest document, perquè no s’ha aprovat, és a dir, pot ser 
que acabi canviant alguna cosa. El Sr. Alejandro Arias insisteix que en una comissió 
de veïns s’estan aprovant uns pressupostos que potser els veïns no aproven i, apart 
d’això, els arriba una informació de que aquest és el pressupost. Conclou dient que 
voldria trobar un enllaç definitiu del què s’ha aprovat  
 
La Sra. Suñé li recorda que no es troben en un òrgan de participació sinó en un òrgan 
previ al Consell de Districte, per tant, li planteja fer una trobada en el que s’expliqui 
quina és la competència de cada òrgan, quins són els drets d’aquests òrgans, i quins 
són els drets del ciutadà i tipus d’informació. Cal aclarir la possible confusió que hi ha 
entre què és un òrgan de participació del govern i quina és la informació que es pot 
donar i quina no. Es valorarà la necessitat de fer aquests aclariments, doncs és la 
primera vegada que es troben en una situació d’aquests tipus. 



 
 

 
El Sr. Alejandro Arias remarca que va a cara de transparència, que totes les persones 
que potser encara no s’han preocupat, que es vagin preocupant, o que arribin a 
aquestes comissions disposant d’aquesta informació que és molt interessant, que està 
molt bé tenir-la. 
 
La presidenta Sra. Lucia García pregunta si hi ha algun tema més a comentar. No 
havent més temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 18:30 hores, del 
contingut de la qual, certifico. 
 
 
 
 
Vist-i-plau         
La presidenta       La secretària   
  
 
 
 
 
 
 
Sra. Lucia García Carretero     Sra. Meritxell Cusí i Pérez 
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