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Informe sobre els usos de la Sala Polivalent 
 
Els usuaris de la sala polivalent han presentat una queixa a la junta directiva del 
Centre Cívic perquè consideren que la sala no reuneix les condicions per fer les 
activitats proposades per a enguany. La junta ha creat una comissió de manteniment i 
millora perquè n’avaluï l’ estat . La junta directiva valorarà l’informe i farà les propostes 
adients. 
 
Llegeix aquest informe i comprova si és adequat segons la base d’orientació anterior 
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A.      DESCRIPCIÓ 

 Sala rectangular de 98m2  amb 2 finestrals ubicats en una banda, amb dues 
portes d’entrada que s’accedeixen des del passadís del Centre i una porta de 
sortida d’emergència amb doble fulla que dóna directament a l’exterior del 
Centre. 
 

B.      REVESTIMENT DE LES PARETS 
 La pintura del sostre ha perdut el seu blanc original, a més hi ha taques 

d’humitat que malmeten les plaques de guix. També s’aprecien importants 
esquerdes que sobrepassen els dos metres de llargària. 

 Les parets també tenen taques d’humitat velles i  als espais més ombrívols de 
la sala s’aprecien taques de floridures. També queden rastres de cartells i de 
pòsters antics que es van encolar directament a les parets fa molts anys. 
 

C.      QUINS EQUIPAMENTS TÉ? 
 La sala disposa de 50 cadires, 3 armaris encastats, 1 taula amb calaixos, 

cavallets i taulers per  muntar 10 taules de 2 X 1,50 m. 
 Disposem d’un equip de música que està acoblat als altaveus de la sala. 

L’equip funciona correctament. També disposa de 2 micròfons amb peu i un 
sense fils.  

 També hem comptabilitat 20 màrfegues en bon estat que actualment s’usen 
en els talles de ioga i de gimnàstica. 
 

D.      SEGURETAT 
 Pel que fa a la sortida d’emergència no està senyalitzada i a més està tancada 

amb una cadena i un cadenat. 
 La instal·lació elèctrica no compleix la normativa vigent segons un estudi fet 

per l’Ajuntament i que s’hi adjunta. 
 

ANNEXOS 
1. Adjuntem l’informe de l’Ajuntament sobre la instal·lació elèctrica de la sala. 
2. Fotografies de les taques del sostre, de les parets i de les esquerdes. 
3. La fotografia de la sortida d’emergència 

 


