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Informe justificatiu del local ubicat a c/ Margarit, 23
Al c/ Margarit 23, al barri del Poble-sec del Districte de Sants-Montjuïc hi ha
ubicat un local de titularitat pública, el qual mitjançant conveni establert des de
l’any 2008, es va cedir el seu ús a l’Associació de Veïns del Poble- sec per tal
de donar-li un ús social d’interès públic.
Enguany, als efectes d’actualitzar els termes en que va ser redactat el conveni
original i signar el corresponent nou conveni s’observa que, el local l’utilitzen
la Unió d’AA.VV. del Poble sec i el CE APA Poble-sec. Les dos associacions
desenvolupen les seves activitats de manera altruista i solidària en benefici
dels veïns i veïnes del barri del Poble-sec, raó per la qual és d’interès
municipal que puguin continuar les seves tasques en benefici de la comunitat.
La Unió d’AA.VV del Poble sec (en els seus Estatuts figuren amb el nom de
Associació de Veïns i veïnes del Poble sec) és una entitat cívica i social
fundada l’any 1970 que té els objectius habituals en qualsevol AA.VV. com és
cohesionar el teixit social del barri a través de col·laboradors/es i voluntariat a
l’entorn de projectes socials, culturals i esportius d’interès públic. Vehicular les
demandes veïnals, millorar l’espai públic, representar al veïnat davant
l’administració i fomentar la participació del veïnat són entre altres activitats
que encaixen amb els valors públics i socials que demana l’Ajuntament.
La ubicació del local és idònia pel desenvolupament de les activitats socials i
cíviques de les entitats que en gaudeixen. És un espai situat al bell mig del
barri del Poble-sec i per tant, de fàcil desplaçament pels usuaris/es i veïns/nes
del barri. A més cal tenir en compte que el barri del Poble-sec disposa de pocs
equipaments municipals davant la demanda de moltes entitats sense afany de
lucre que volen fer ús d’espais per desenvolupar les seves activitats. Com sigui
que el seu pressupost anual és molt baix ( 5.750 €) i per tant, no han pogut
disposar de local per les activitats pròpies de l’Associació, és per això que
sempre han fet conveni de cessió d’ús d’un espai municipal per tal de
desenvolupar les activitats pròpies de l’AA.VV.
D’altra banda, els espais què utilitzen tenen l’equipament de serveis bàsics
mínims per poder desenvolupar qualsevol tasca que les entitats usuàries
demanin. Dels diversos locals municipals distribuïts pel barri del Poble-sec,
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aquest és el què reuneix millors condicions i el què històricament s’ha
considerat més adient en benefici de les entitats sol·licitants, raó per la qual
entenem que queda justificat el principi de no concurrència amb altres locals, al
tractar-se de l’únic local cèntric i mínimament condicionat, que descarta altres
locals possibles que no estan degudament habilitats i què necessitarien d’una
inversió mínima per la seva adequació.
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