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EXP.
CESSIÓ DE LOCAL: C/ Elkano 61
ASSOCIACIÓ: Coordinad ora d’Entitats del Poble sec
Informe justificatiu de subministraments
L’entitat Coodinadora d’Entitats del Poble sec, utilitza habitualment el local del c/ Elkano 61 al
barri del Poble sec com a espai de magatzem, complementant els espais que s’utilitzen a
Elkano,23.24.
La Coordinadora del Poble sec es crea l’any 1989 amb NIF G-59055525 amb l’objectiu de
promoure activitats culturals, socials I cíviques per impulsar accions per a la millora de la qualitat
de vida de veins I veïnes del barri del Poble sec.

La Coordinadora d'Entitats del Poble-sec aplega a la gran majoria de les entitats i associacions
del barri del Poble-sec de Barcelona, sumant al voltant de 100 entitats I col·lectius.
Pel que fa a l’espai de magatzem del c/ Elkano,61, aquest s’utilitza per donar resposta al conjunt
de necessitats de diverses entitats del barri que necessiten un espai on desar materials diversos,
permanents o temporals per tal de poder gestionar més acuradament els diferents projectes
socials, cívics i culturals del barri. Per això esdevé un espai complementari del que ja utilitzen les
pròpies entitats al c/ Elkano, 23-24.
La manca de recursos econòmics que han patit des del inici ha significat que des d’un bon
començament s’establissin en locals municipals per tal de poder afrontar la despesa corrent a
l’hora de desenvolupar la seva activitat.
Es voluntat del Districte de Sants-Montjuïc treballar amb el moviment veïnal i associatiu de
proximitat i més en concret amb entitats que cohesionen socialment els veïns dels barris.
D’altra banda, la manca de recursos de les entitats per a c obrir les des pes es de
func ionament bàs iques port a a c onsiderar la necessitat que el Districte de SantsMontjuïc 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, així com totes les despeses
derivades de l’ocupació i l’activitat desenvolupada en el local cedit.
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/
Elkano,61
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