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LÍNIES 2008. GRAU D’ASSOLIMENT

Línies de 2008
Augmentar l’oferta de tallers amb l’obertura de
l’edifici C i mantenir part de l’oferta en espais
externs
Acabar definint el sistema d’organització
tècnica del treball
Donar més protagonisme en la gestió als
comitès organitzadors de les nostres activitats i
promoure models de co-organització d’activitats o
projectes amb entitats
Prioritzar, pel que fa a la cessió d’espais,
activitats més de caràcter social com: fires
col·leccionisme, conferències, activitats obertes al
ciutadà, entitats del barri, activitats conjuntes
entitats-programació pròpia dels Centres Cívics
Potenciar la marca Cotxeres-Casinet pel que
fa a la comunicació per donar a conèixer les
activitats i serveis que s’ofereixen des dels
centres cívics.
Impulsar els òrgans de govern del projecte
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ASPECTES MÉS RELLEVANTS DEL 2008
Obertura de l’edifici C de Cotxeres
Un dels aspectes més rellevants del 2008 ha estat l’obertura de l’edifici Francesc
Masclans de les Cotxeres de Sants un cop finalitzada la remodelació d’aquest. Va ser
durant l’últim trimestre de l’any que aquest espai va entrar en funcionament a ple
rendiment. La primera activitat que es va realitzar va ser la X Edició de l’Open
Internacional d’Escacs amb un record de participació amb 564 jugadors. Seguidament la
programació dels tallers va suposar una ocupació total dels diferents espais amb un
rècord també d’inscripcions.
Igualment l’obertura ha permès recuperar l’activitat habitual de diferents espais dels
Centres Cívics que durant les obres havien allotjats tallers i activitats d’entitats. És el cas
de la recuperació de la Sala de Silenci del Casinet d’Hostafrancs on s’havien realitzat
tallers de dibuix i pintura i que ha tornar a recuperar el seu ús anterior pels avis del centre.
El altell de les Cotxeres s’ha adequat per poder fer tallers de moviment i els espai d’art de
Cotxeres i Casinet – sala d’exposicions de Cotxeres i aparador de Casinet han reiniciat de
nou la programació d’exposicions.
Pel que fa a la cessió d’espais la reobertura ha permès recuperar l’activitat habitual per la
realització d’activitats, reunions i altres. En la distribució d’espais del nou edifici s’ha tingut
en compte la reserva d’espais per activitats i reunions de les entitats.
També s’ha de destacar que la posada en marxa del edifici ha suposat tota una sèrie
d’ajustaments pel que fa a les infraestructures, algunes d’elles com el tema de dutxes i
concretament la cuina ha comportat actuacions posteriors que s’han pogut solventar.

Programació activitats
Cotxeres-Casinet. Un projecte compartit i participatiu
El valor que més caracteritza i defineix la gestió dels centres cívics de Cotxeres i Casinet
és la implicació en la programació i avaluació d’activitats de les entitats del territori.
Aquesta es canalitza fonamentalment a través de les comissions organitzadores.
Les comissions organitzadores són espais de treball en els què les entitats participen en
la preparació i disseny d’activitats que formen part de la programació dels centres cívics.
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Durant l’any 2008 hi ha hagut un total 261 associacions que han participat en les nou
activitats que han comptat amb comissions organitzadores, la qual cosa ha comportat tot
un seguit de reunions per a cadascuna de les activitats amb una resolució completament
satisfactòria en la majoria dels casos i amb un enriquiment de les activitats.
Respecte a la programació d’activitats cal destacar de nou l’Open Internacional d’escacs
amb una participació de 564 jugadors, batint el record de participació d’Espanya.
Una altra de les activitats ha destacar és la Marató de Cinema Fantàstic i de Terror que
desprès d’una certa davallada en anys anteriors, en aquesta edició ha aconseguit
recuperar la totalitat de públic.
El 2008 ha suposat la desaparició d’una activitat, la BCN Party per el constant descens de
participació en aquesta activitat.
Cal senyalar la incorporació d’una nova activitat en la programació dels centres dins de la
posada en marxa dels espais d’art de Cotxeres-Casinet, el 1r Concurs d’Art Jove que
pretén ser una plataforma per impulsar als nous creadors. I també cal destacar que el
2008 ha estat el primer any de la coproducció del Curs Internacional de Dansa entre el
Projecte Cotxeres-Casinet i la Companyia de Ballet Clàssic.

ELS EIXOS DEL PROJECTE

1. PROGRAMACIÓ
1.1. Tallers

TALLERS 2005-2008 Inscripcions

Gràfic 1
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Aquest exercici destaquem l’obertura de l’edifici “Francesc Masclans” en el darrer
trimestre de l’any. S’observa, en el gràfic número 1, que hem tornat a créixer un 8,6 % en
els usuaris, passant de 7.840 inscripcions al 2007 a 8.516 en el 2008. Cal destacar que
durant el darrer trimestre del 2008 hem tornat a fer rècord històric d’inscripcions arribant
3.391 inscrits.
Gràfic 2
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Respecte al nombre d’usos, durant aquest exercici s’ha incrementat dels 93.164 del 2007
als 101.438 del 2008.
TALLERS 2005-2008 temàtiques
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En el gràfic número 3, destaquem que el 56% de l’ocupació dels tallers programats són de
moviment – àrees de salut i creixement personal i d’expressió. També s’ha incrementat el
nombre d’inscripcions de tallers infantils.

TALLERS 2006-2008 espais
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Gràfic 4
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S’ha continuat la política de realitzar tallers en col·laboració amb les entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. En el darrer trimestre del 2008 un total de 839 usuaris han
utilitzat espais d’entitats. Hi ha hagut un petit descens per les obres que s’han realitzat al
Centre Social de Sants.
Hem de destacar que s’ha continuat incrementant les inscripcions a activitats pròpies de
les entitats, representant un 10% de la totalitat d’inscripcions.
Amb l’objectiu de continuar col·laborant amb els centres d’ensenyament del territori s’han
tornat a programar amb CEIP Barrufet tallers durant el quart trimestre, passant de la
utilització de quatre dies a la setmana a dos dies. I continuem els contactes amb altres
centres per seguir aquesta línia de treball.
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TALLERS EN COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 2008
ENTITATS

Inscrits

CATALUNYA ESCACS CLUB

Tipus de
col·laboració

Tandes

82

11

CENTRE SOCIAL

135

9

DIESI ESCOLA DE MÚSICA

114

32

activitat pròpia

ESBART CIUTAT COMTAL

428

27

espai

LA COMPANYIA DANSA

549

35

activitat pròpia

LLUNA DE FANG

131

13

activitat pròpia

POLIESP. SANT MEDIR

19

1

espai

SANTS 3 RÀDIO

12

3

activitat pròpia i
espai

1470

131

1258

105

136

13

1394

118

totals

activitat pròpia
espai

ESPAIS

CEIP BARRUFET
C.CÍVIC EL SORTIDOR
totals

Es constata l’interès per part d’altres entitats de formar part de la nostra programació. Això
continuarà possibilitant que els veïns coneguin millor el teixit associatiu dels seus barris i
l’optimització dels espais.
L’augment constant de les domiciliacions bancàries dels rebuts de tallers ha disminuït les
cues a l’hora de les inscripcions. Hem passat de 2.794 rebuts domiciliats l’any 2007 a un
total de 3.556 l’any 2008 suposant un increment del 27 % respecte a l’any anterior i un
41,7 % de la totalitat d’inscripcions.
Respecte a les millores tècniques s’ha encarregat un nou programa informàtic per a la
gestió de les sales i els tallers, que s’implementarà durant el segon semestre del 2009.
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1.2. Activitats
Cotxeres-Casinet. Un projecte compartit i participatiu
El valor que més caracteritza i defineix la gestió dels centres cívics de Cotxeres i Casinet
és la implicació en la programació i avaluació d’activitats de les entitats del territori.
Aquesta es canalitza fonamentalment a través de les comissions organitzadores.
Les comissions organitzadores són espais de treball en els què les entitats participen en
la preparació i disseny d’activitats que formen part de la programació dels centres cívics.
Durant l’any 2008 hi ha hagut un total 261 associacions que han participat en les nou
activitats que han comptat amb comissions organitzadores, la qual cosa ha comportat tot
un seguit de reunions per a cadascuna de les activitats amb una resolució completament
satisfactòria en la majoria dels casos i amb un enriquiment de les activitats.
Detallem les dades més significatives de les activitats realitzades al 2008, tot i que des del
projecte Cotxeres-Casinet s’ha col·laborat i s’han preparat altres activitats com són els
Actes unitaris de la Festa Major de Sants i de la Festa Major d’Hostafrancs; el Dinar de
l’Associació Catalana la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i el Sopar de l’Associació de
Disminuïts de Sants-Montjuïc.

Nom activitat
Descripció activitat

Número assistents
Comissió Organitzadora
Valoració-línies futur

CARNAVAL
9 Actes relacionats amb el Cicle de Carnaval: Ambaixada, Ball de l’Arribo, Arribo
de Sa Majestat Carnestoltes, Carnaval Infantil, Ranxo Solidari de Carnaval, Rua de
Carnaval, Enterrament de la Ferralla, Lliurament de premis de Carnaval de Sants i
Sardinada Popular.
24 Comparses (unes 970 persones),
Públic: aproximadament: 30.000 persones
42 entitats
Bona participació, creixement del Carnaval Infantil, consolidació del model de Rua
propi dels nostres barris. Cal millorar l’organització de la Rua.

Nom activitat
Descripció activitat

VERMUT JAZZ

Número assistents
Entitats col·laboradores
Valoració-línies futur

750 persones
3 entitats
Estudiar la possibilitat de reconvertir-lo en un festival de jazz.

Concerts de diumenges de maig-juny al Casinet Hostafrans
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Nom activitat
Descripció activitat

NITS D’ESTIU A COTXERES. CINEMA A LA FRESCA

Número assistents

2.700 persones

Valoració-línies futur

Continuar oferint un cicle de pel·lícules de qualitat per a un públic
generalista.

Nom activitat
Descripció activitat

REVETLLA SANT JOAN

Número assistents
Comissió
Organitzadora

Valoració-línies futur

Activitat que consisteix en la projecció d'un cicle de 6 pel·lícules a l'aire lliure
entre els mesos de juny i juliol

Revetlla familiar amb Arribada de la Flama del Canigó, correfoc, sopar popular, i
Ball de Revetlla amb orquestra i discomòbil,
500
3 entitats
Valoració positiva per el caràcter familiar i popular de la festa. Cal anar
pensant que aquesta activitat pugui ser assumida per alguna entitat del
territori

Nom activitat
Descripció activitat

X OPEN INTERNACIONAL D’ESCACS

Jugadors federats
Països procedència
Comissió organitzadora
Valoració-línies futur

541
42
3 entitats
Record de participació i augment del nombre de jugadors d’altres països respecte
a l’edició anterior. Creiem que la coincidència en dates amb la festa major de
Sants ha estat un encert i la pròxima edició repetirem. Seguir apostant per la
innovació tecnològica i promocionar en l'estranger l'Open

Nom activitat
Descripció activitat

Entrades venudes
Número assistents
Curts presentats

Torneig internacional d’escacs per jugadors federals amb activitats
complementàries: torneig de catx a cuatre (carrer Guadiana); torneig de partides
ràpides a 5 min. (obertes a tothom) i un torneig de futbol sala per els jugadors de
l'Open

MARATÓ DE CINEMA FANTÀSTIC I DE TERROR
Setmana dedicada al cine fantàstic i de terror amb la projecció dels 116
curtmetratges presentats al X Concurs de Curts (del 17 al 20 de novembre), i
"la nit més llarga", dotze hores de projeccions de llargmetratges del gènere.
1.147
2.210 persones
116

Comissió Organitzadora 4 entitats
Valoració-línies futur
Potenciar el festival de curts i les activitats paral·leles de la marató.
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Nom activitat
Descripció activitat

ADVENT CORAL

Número assistents
Comissió Organitzadora
Valoració-línies futur

800 persones en 3 sessions
13 entitats corals
Valoració bona. Manteniment format i disseny activitat

Nom activitat
Descripció activitat

CAP D’ANY CASINET

Numero Assistents
Entitats col·laboradores
Valoració-línies futur

400
1 entitat
Valoració positiva de la festa. Cal anar pensant que aquesta activitat pugui ser
assumida per alguna entitat del territori.

Nom activitat
Descripció activitat

Cicle de concerts de cant coral per Nadal a la seu del Districte

Festa familiar al Casinet d’Hostafrancs

PAU SENSE TREVA
Cicle d’espectacles infantils al Casinet Hostafrancs i fira d’activitats i tallers a les
Cotxeres de Sants

Número assistents
3.700 persones
Venda entrades espectacles 287
Comissió organitzadora
30 entitats
Ampliar amb més activitats de qualitat i continuar amb la participació de les
Valoració-línies futur
Entitats

Nom activitat
Descripció activitat

ASSAIG EN COMPANYIA

Actuacions realitzades
Número assistents
Comissió organitzadora
Valoració-línies futur

7
560 persones
La Companyia de Ballet Clàssic
Continuar impulsant aquest espai de creació artística i de dansa

Mostra d’espectacles en fase de producció al Casinet d’Hostafrancs el primer
dilluns de cada mes (amb excepció d’agost-setembre i gener-febrer)
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1.3. Espais d’art
Un cop acabades les obres a l’edifici C de Cotxeres, i després de fer el trasllat
corresponent, s’han fet les reformes oportunes i s’han tornat a posar en funcionament la
Sala d’Exposicions de les Cotxeres de Sants i l’Aparador del Casinet d’Hostafrancs,
inaugurades el 26 de setembre i el 7 d’octubre, respectivament.
S’ha creat la nova Comissió de Selecció que ha triat les obres de les exposicions que
s’han exposat durant el trimestre octubre – desembre del 2008), que són les següents:

A COTXERES DE SANTS
Col·lectiu d’Artistes de Sants (Avantguarda)
Col·lectiu d’Artistes de Sants (Figuratiu)
Núria Baliarda (Exposició d’Homenatge pòstum)
Manuel Monte
AL CASINET D’HOSTAFRANCS
Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs
Metàfora. Taller d’art i artteràpia
Territoris alliberats del Sàhara Occidental. (Fotografia)
Col·lectiu d’Artistes de Sants “La Sequera” (Instal·lació)
Exposició “Pau sense Treva. Nadal Infantil a Cotxeres. Grup Juvenil del Col·lectiu
d’Artistes de Sants
S’ha realitzat el 1r Concurs d’Art Jove ’08, fallat al mes de novembre i premiat el 22 de
desembre a la nova Sala d’Actes de les Cotxeres.
Les dues artistes guanyadores han estat:
Isabel Blanco Prieto (1er. Premi) que exposarà a Cotxeres del 7 al 25 de juliol del 2009
(“Des-Edificados”) i Hanamaro Chaki (2n. Premi ) que exposarà al Casinet, les mateixes
dates (“Butxaca”).

Com es podia suposar, les sol·licituds per exposar a ambdues sales son molt nombroses,
el que demostra l’encert d’ubicació d’unes Sales d’Art públiques i populars en els nostres
barris.
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1.4. Cessió d’espais
Anàlisi comparativa d’usuaris
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El descens d’usuaris en lloguer i cessió d’espais dels anys anteriors, s’ha remuntat del tot,
superant les expectatives..
Igualment, el núm. de sol·licituds ha tingut un ascens considerable, degut a que els
usuaris ja saben que poden sol·licitar les sales de l’edifici C.
Tot i que la majoria dels augments de cessions d’espai han estat per a entitats del
Secretariat i del Districte, es manté la recaptació per lloguer d’espais. La recaptació per
lloguer d’espais ha estat de 145.510,94 €, mentre que a l’any 2007 va ser de 134.129 €.
Continuant amb la política de prioritzar activitats d’entitats de Districte, fires i altres
activitats socioculturals de ressò de ciutat, es comprova que s’han reduït molt els concerts
i festes que de vegades eren conflictives. Tot i així, la fidelització d’activitats anuals i la
programació d’activitats periòdiques fixes, fa que es redueixi l’oferta, sobre tot d’espais
grans i que de vegades, hi hagi propostes d’activitats interessants que no es poden
programar. És a dir, tenim més demanda que oferta d’espais, degut en gran part a la
privilegiada ubicació de Cotxeres-Casinet dins de la ciutat.

Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
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Secretariat 53%
Privat 7%
Corporatius 2%
Administracions 27%
Entitats Ciutat 11%

L’obertura de l’edifici C de Cotxeres al setembre ha fet que els percentatges en general
hagin augmentat considerablement. En contra, el percentatge de privats i corporatius ha
disminuït, tornant als percentatges habituals anteriors al tancament de l’edifici C. Això
s’explica perquè hi ha hagut un augment de cessió de sales de petit format per a reunions
esporàdiques a entitats del Secretariat i de ciutat mentre que l’ús privat es concentrava en
les sales grans els caps de setmana. També cal destacar l’augment de cessió de sales a
Administracions.
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2. ÀREES DE GESTIÓ
2.1. Gestió Econòmica
DESPESES
Ajuntament

COGESTIO

TOTAL 2008

Despeses de personal

415.155,02

187.636,60

602.791,62

Serveis Exteriors

856.967,53

564.529,06

1.421.496,59

Arrendaments

763,07

763,07

Reparacions i Conservació

79.872,95

5.251,09

85.124,04

Serveis professionals indep.

85.932,54

28.243,24

114.175,78

0,00

649,54

649,54

Transports
AMORTITZACIÓ INVERSIONS
Subministraments
- Electricitat

71.439,67

71.439,67

5.729,27

5.729,27

- Gas

12.953,03

12.953,03

- Comunicacions Telefòniques

32.223,07

32.223,07

- Aigua

Primes d'assegurances

0,00

Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i RRPP.

8.814,27

8.814,27

9.500,00

0,00

9.500,00

Altres Serveis

43.692,27

6.530,09

50.222,36

Neteja Edificis

151.538,90

28.880,44

180.419,34

Mobiliari

320.827,46

Amortitzacions

320.827,46
44.716,92

44.716,92

42.495,30

441.443,47

483.938,77

1.272.122,55

752.165,66

2.024.288,21

70.000,00

70.000,00

DESPESES EXTRAORDINARIES

7.779,58

7.779,58

TAXES PER PREUS PUBLICS

9.000,00

9.000,00

838.945,24

2.111.067,79

Despeses Activitats

TOTAL DESPESES CORRENTS

EXENCIÓ SALES ENTITATS

TOTAL DESPESES

1.272.122,55

Pàgina 15 de 22

Memòria Cotxeres-Casinet 2008

INGRESSOS
Ajuntament

Ingressos per activitats

COGESTIO

0,00

Entrades i matricules
Preus Públics

Ingressos Financers

718.526,60

718.526,60

629.630,53

629.630,53

88.896,07

88.896,07

2.907,63

2.907,63

2.907,63

2.907,63

0,00

Interessos Bancaris

Ingressos Extraordinaris

0,00

TOTAL 2008

56.614,87

56.614,87

Ampiacions horàries

37.376,87

37.376,87

Neteja

19.238,00

19.238,00

778.049,10

778.049,10

70.000,00

70.000,00

Assegurançes
Extraordinaris

SUBTOTAL

0,00

EXENCIÓ SALES
ENTITATS

Aportació Districte

1.272.122,55

0,00

1.272.122,55

TOTAL INGRESSOS

1.272.122,55

848.049,10

2.120.171,65

RESULTATS 2008

DEFICIT/SUPERAVIT
..........................................................

9.103,86

Altres Serveis: Material d'oficina i Despeses diverses
Reparació i conservació: Manteniment Instal·lacions
Serveis professionals independents: manteniment informàtic, gestió comptable, tècnic de so i vídeo i gestió de
contractes laborals
Despeses extraordinàries: Diferencia entre morositat i prorrata IVA
Exempció Sales Entitats: Està imputat tant a despesa com a ingrés.

Pàgina 16 de 22

Memòria Cotxeres-Casinet 2008

Balanç QUADRE D’INGRESSOS I DESPESES 2008
Cal destacar els bons resultats econòmics.
Després de diversos anys amb dèficit,i de aconseguir equilibrar el pressupost en l’exercici 2007, al 2008 els
excedents ens han permès fer amortitzacions extraordinàries, deixant el pendent d’amortitzar a només 5.200
euros. Això permetrà realitzar una política de reinversions important els propers exercicis.
El bon resultat de tallers junt amb una recuperació del lloguer d'espais i la contenció de les despeses de
funcionament han produït aquest bon resultat.
Cal destacar també les importants inversions realitzades en la millora d'espais i especialment
condicionament del edifici Francesc Masclans de Cotxeres.

el

2.2. Organització interna
Els òrgans de gestió del projecte s’han reunit periòdicament al llarg de l’any. La Comissió
de Govern i el Consell de Centres Cívics han recuperat la regularitat de reunions
establerta en el conveni de cogestió.
El sistema d’organització de l’equip de direcció ha canviat per passar a la organització per
coordinació d’activitats i per àrees de gestió. És substitueix d’aquesta manera el sistema
per àrees de programació i producció implementat l’any 2006.
S’ha mantingut la permeabilitat de la informació relativa al contingut de les reunions de
l’equip tècnic vers la Comissió de Govern amb la tramesa electrònica dels resums.
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2.3. Comunicació
Continua l’augment de visites a les pàgines web del Projecte Cotxeres-Casinet. El disseny
de la web del projecte està articulat en una pàgina principal, actualitzada 2 o 3 vegades
per setmana amb informació de les nostres activitats i també de les activitats que es
realitzen al centres per la cessió d’espais. Les dades que ens donen els comptadors
indiquen un augment del 18,9 % en el nombre de visites. De les 204.917 pàgines vistes
en el 2007 hem passat a 243.656.

Per tal de difondre les activitats del projecte i seguint el criteri de diferenciació en funció de
l’àmbit geogràfic del públic objecte de les activitats, diferenciem entre aquelles activitats
que tenen un caràcter d’àmbit local, d’àmbit de ciutat i d’àmbit nacional i internacional,
sense deixar de banda la consideració del públic a qui van dirigides: activitats dirigides a
un públic més general o a un de més específic. Per tot això, s’han utilitzat com a mitjans
de publicitat i difusió un ventall d’eines: cartells, programes de mà, mailings de les
activitats a las bases de dades, pancartes, samarretes, anuncis animats en flash, gif,
intercanvi de banners, inserció d’anuncis en premsa,...
.
.
La publicitat d’activitats com el cinema d’estiu, l’advent coral, obres de teatre de la pau
sense treva i les actuacions de l’assaig en companyia han estat dissenyades pel projecte.
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D’altra banda, hem donat suport al disseny publicitari a entitats com el Col·lectiu d’artistes
de Sants, l’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i l’Associació de
Disminuïts de Sants-Montjuïc.
A nivell audiovisual, BTV, TV3, City TV i Localia TV han informat d’algunes de les
activitats del projecte com són la revetlla de Sant Joan, Firentitats, Cap d’any, Open
d’escacs...
Les Agendes Culturals de la premsa de més tirada de la ciutat (La Vanguardia, Avui, El
País, El Mundo, El Periódico de Catalunya) com també La guía del Ocio i els diaris
gratuïts: 20 minutos, Què! i Metro han inserit breus de la programació i s’han fet ressò
d’algunes activitats de la nostra programació.
L’Open d’escacs i la Marató de cinema fantàstic i de terror han tingut presència en la
premsa especialitzada (Mundo Deportivo, l’Sport o Fotogramas) i en mitjans digitals (webs
especialitzades i portals).
.
.
A nivell de ciutat, Ona Catalana, Catalunya Cultura, Com Ràdio, Ràdio Estel i Catalunya
Ràdio, Ràdio Barcelona, Cadena Ser, Flash FM, han fet ressò d’algunes activitats del
projecte, realitzant en molts dels casos entrevistes als responsables i/o organitzadors de
les activitats per tal d’aprofundir en el funcionament i organització de l’activitat.
Els mitjans de comunicació local (l’Informatiu, Línia Sants, el 15, Ona de Sants i Sants 3
Ràdio també han donat suport informatiu a totes les activitats del Projecte.
Enguany, un total de 17 empreses, una més que l’any passat, han col·laborat de diferent
manera en les activitats del projecte, tant amb aportacions econòmiques com mitjançant
intercanvis publicitaris o de mercaderies. Cal continuar obrint línies de col·laboració i/o
esponsorització amb agents econòmics i mantenir els existents

2.4. Infraestructura i inversions
De les inversions que s’han fet per millorar les instal·lacions, la més important ha estat la
finalització d’obres de l’edifici C i la seva dotació d’infraestructura necessària a càrrec de
l’Ajuntament.
Per part del Projecte Cotxeres-Casinet, hi ha hagut un important augment de quantitat
invertida en renovació de material tècnic de 6.877 € respecte al 2007 que va ser de
6.207€, en aquesta inversió està inclosa la renovació de l’aula d’informàtica.
Pel que va a la adequació d’espais amb motiu de l’obertura de l’Edifici Francesc Masclans
s’ha realitzat una inversió de 23.317€ en l’adequació d l’altell i els espais d’art de
Cotxeres.
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També cal destacar la inversió realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, Districte de
Sants-Montjuïc, per la finalització de les obres de remodelació de l’edifici Francesc
Masclans del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants La inversió específica pel que fa a
mobiliari ha estat de 123.143,41 €.

LÍNIES I PRESSUPOST DE 2009

Línies de 2009

1
2
3
4
molt baix mitjà alt
baix

5
molt
alt

Augmentar el servei per a la formació amb
cicles d’activitats temàtiques: sortides, xerrades,
cicles de formació, conferències
Acabar definint el sistema d’organització
tècnica del treball
Potenciar el suport a les activitats de les
entitats amb diversos recursos, cessió d’espais,
recursos humans, de comunicació, etc...
Revisió de criteris i normativa d’usos dels
espais
Millorar mecanismes de control i supervisió de
les tasques de manteniment
Impulsar el debat amb les Jornades de
reflexió de Cotxeres-Casinet
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Pressupost per a 2009

DESPESES
Ajuntament

COGESTIO

PRESSUPOST

PRESSUPOST

TOTAL
PRESSUPOST
2009

Despeses de personal

415.155,02

209.000,00

624.155,02

Serveis Exteriors

856.972,23

604.600,00

1.461.572,23

Arrendaments

763,07

763,07

Reparacions i Conservació

79.872,95

4.000,00

83.872,95

Serveis professionals indep.

85.932,54

25.400,00

111.332,54

0,00

1.200,00

1.200,00

Transports
AMORTITZACIÓ INVERSIONS

Subministraments
- Electricitat

71.439,67

71.439,67

5.729,27

5.729,27

- Gas

12.953,03

12.953,03

- Comunicacions Telefòniques

32.223,07

32.223,07

- Aigua

Primes d'assegurances

0,00

Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i RRPP.

12.000,00

12.000,00

9.500,00

1.000,00

10.500,00

Altres Serveis

43.692,27

6.000,00

49.692,27

Neteja Edificis

151.538,90

20.000,00

171.538,90

Mobiliari

320.827,46

Amortitzacions
Despeses Activitats

TOTAL DESPESES CORRENTS

30.000,00

42.500,00

505.000,00

547.500,00

1.272.127,25

813.600,00

2.085.727,25

70.000,00

70.000,00

9.000,00

9.000,00

892.600,00

2.164.727,25

EXENCIÓ SALES ENTITATS

TAXES PER PREUS PUBLICS

TOTAL DESPESES

320.827,46
30.000,00

1.272.127,25
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INGRESSOS
Ajuntament

Ingressos per activitats

COGESTIO

0,00

Entrades i matricules
Preus Públics

Ingressos Financers

0,00

Interessos Bancaris

Ingressos Extraordinaris

TOTAL
PRESSUPOST
2009

0,00

764.600,00

764.600,00

679.600,00

679.600,00

85.000,00

85.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

54.000,00

54.000,00

Ampiacions horàries

35.000,00

35.000,00

Neteja

19.000,00

19.000,00

822.600,00

822.600,00

70.000,00

70.000,00

0,00

1.272.127,25

Assegurançes
Extraordinaris

SUBTOTAL

0,00

EXENCIÓ SALES
ENTITATS

Aportació Districte

1.272.127,25

0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS
RESULTATS 2009

1.272.127,25
DEFICIT/SUPERAVIT
..........................................................

892.600,00

2.164.727,25
0,00
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