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EXP.
CESSIÓ DE LOCAL: C/ Margarit, 23
ASSOCIACIÓ: CE APA Poble sec

Informe justificatiu de subministraments
El CE APA Poble sec és una entitat amb gran activitat en la vida social i esportiva del barri.
Participa activament en diferents projectes socials, culturals i esportius i des de bon principi s’ha
mostrat en la seva activitat com una entitat que vetlla per la millora de les condicions de vida dels
veïns i veïnes del barri del Poble sec.
És una entitat sense afany de lucre que es va establir de bon principi de manera precària en el
barri de Poble Sec. Per tant, mai han tingut capacitat econòmica per afrontar la despesa corrent
a l’hora de desenvolupar la seva activitat. Si bé disposen d’uns ingressos mínims produïts per
les petites quotes que com a socis paguen, aquests ingressos no són suficients per afrontar la
despesa que representa els serveis bàsics de subministraments.
Atesa la manca de recursos de l'entitat per a c obrir les des pes es de func ionament
bàs iques ens port a a c onsiderar la necessitat que el Districte de Sants-Montjuïc
assumeixi les despeses de neteja, conservació, manteniment i funcionament de l'espai cedit i
de les instal·lacions, mobiliari i serveis que existeixen en ell o puguin existir en el futur,
incloses les de contractació amb les companyies subministradores, les altes de comptadors
i els consums del diversos subministraments (excloent el consum de telèfon i internet).
Es voluntat del Districte de Sants-Montjuïc treballar amb el teixit associatiu de proximitat i més
en concret, amb entitats esportives que promouen la integració social dels nouvinguts a través
de la pràctica esportiva, la participació veïnal amb participació activa amb el calendari festiu
tradicional del barri del Poble sec . Per això la funció social que realitzen és important com
activitat complementària esportiva dels centres educatius i amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida del barri.
És per això que es proposa establir la corresponent consignació pressupostaria amb crèdit
suficient en el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per assumir les despeses en concepte
de subministraments, neteja, manteniment i conservació de l'edifici de l'espai ubicat al c/
Margarit, 23.
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