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COMUNICAT OFICIAL AEE INSTITUT MONTSERRAT 

 

En referència a l’article publicat el passat 21 d’octubre de 2016 al diari L’independent de 

Gràcia i a altres declaracions i informacions que circulen per l’entorn del Poliesportiu Creueta 

del Coll, des de l’AEE Institut Montserrat volem fer el següent comunicat oficial: 

1.- Respecte a les afirmacions: “...l’AEE Institut Montserrat, que els deixa la pista només unes 

hores...”,  “Els nous gestors del pavelló ens han arraconat...” i “Afortunadament, el plec d’usos 

estipula que el CB Coll té una preferència en el seu ús d’un 40%, fet que ha facilitat als onze 

equips de l’entitat poder seguir entrenant i jugant a la Creueta.” 

Afirmar que: 

Al llarg del mes de juliol passat vàrem mantenir diverses reunions amb les persones designades 

per la junta directiva del CB Coll amb l’objectiu de prioritzar les seves demandes d’us del 

Poliesportiu per davant de tots els altres usuaris. 

Finalment el dia 28 de juliol, en una reunió amb el Vice-president del CB Coll vàrem consensuar 

la proposta definitiva d’horaris d’entrenaments i partits del CB Coll per a la temporada 16-17. 

Una proposta que respectava la proposta inicial de dies d’entrenament i franges horàries de 

tots els equips que ens va fer arribar el CB Coll al principi de les converses i on les 

modificacions s’havien realitzat, de forma consensuada entre les dues parts, pel reajustament 

de la durada de les sessions d’entrenament de 1h 30 min a 1h 15 min, pactada entre el CB Coll 

i L’Ajuntament del Districte de Gràcia. 

Les condicions del plec respecte els usos que pot tenir el CB Coll com a entitat d’us preferent, 

en cap cas han tingut res a veure en que els equips del CB Coll seguissin entrenant i jugant al 

Poliesportiu, ja que des de l’AEE Institut Montserrat no vàrem tancar horaris amb cap altra 

entitat fins que el CB Coll no va tenir clar quants equips tindria i quins usos volia fer a la 

instal·lació. 

 

2.-Respecte a les declaracions: “...l’’AEE Institut Montserrat, ... a uns preus desorbitats....” i 

“ ...ens han reclamat 30.000 euros a l’any per unes hores determinades quan fins ara no 

pagàvem res.” 

Afirmar que: 

En referència al fet de que CB Coll “fins ara no pagàvem res” per l’ús del Poliesportiu, es 

contradiu amb el que el CB Coll va comunicar en el seu dia al Compte d’explotació de la 

instal·lació (Annex 4 del Plec del concurs), on s’especifica que els ingressos per reserves d’us 

(usos del CB Coll) són de 29.500€ en l’exercici 2015. 
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Els preus públics que es cobren pels usos de la instal·lació Poliesportiu Creueta del Coll venen 

determinats per l’Ajuntament de Barcelona en el BOP de 28 de desembre de 2015 i detallades 

en l’Annex 3 de la documentació del concurs corresponent. 

Com es determina en el BOP i en la clàusula 3 punt 2 del plec administratiu del concurs, 

aquests són uns preus públics aplicables a tots els usuaris de la instal·lació. 

Des de l’AEE Institut Montserrat, com a gestors de la instal·lació vàrem realitzar dues 

propostes a la Comissió de Seguiment de la instal·lació en benefici de les entitats usuàries, 

però especialment pensades per a beneficiar al CB Coll en aquesta transició d’entitat gestora a 

entitat usuària. Les mesures que vàrem proposar i que posteriorment vàren ser aprovades pel 

Consell de l’equipament són: 

- Aplicar uns descomptes a les entitats que realitzen un ús continuat de la 

instal·lació. Aquests descomptes són progressius en funció del volum d’utilització i 

en el cas del CB Coll correspon al 25%. 

- Destinar un 40% de la partida de Promoció Esportiva de la instal·lació (segons la 

nostra proposta feta al concurs aquesta partida correspon a un 10% de la 

facturació anual) als equips femenins i mixtes del CB Coll. 

Amb aquests mesures proposades i aprovades, per la temporada 16-17, l’AEE Institut 

Montserrat hem reduït en més de 14.500€ la despesa en lloguers del CB Coll, passant de 

42.800€ a 28.200€.  

 

Poden contactar amb nosaltres al correu info@aeeinsmontserrat.com 

 

 

       Barcelona, 24 d’octubre de 2016 

Atentament, 

 

 

Ignasi Velasco Casals 

President 

AEE Institut Montserrat 

 

http://www.aeeinsmontserrat.com/
mailto:info@aeeinsmontserrat.com

