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EXP.
CESSIÓ DE LOCAL: C/ Margarit, 23
ASSOCIACIÓ: Associació de Veïns i veïnes del Poble sec

Informe de condicions econòmiques executives
L’Associació de Veïns i veïnes del Poble sec (popularment Unió d’AA.VV del Poble sec)
és una entitat sense afany de lucre que ha demanat la utilització de l’espai de titularitat
municipal ubicat al c/ Margarit, 23 al barri del Poble Sec del Districte Sants-Montjuïc.
Es voluntat del Districte de Sants-Montjuïc treballar amb el moviment veïnal i
associatiu de proximitat i més en concret, amb entitats veïnals representatives que
fomenten la participació del veïnat, fent xarxa amb entitats socials, culturals, cíviques i
esportives per tal de detectar necessitats i derivar si és el cas, a l’administració local
per tal de treballar conjuntament solucions que permetin una millora en la qualitat de
vida de veïns i veïnes del barri del Poble sec. Per tant, són instrument integrador i
cohesionador social que vetlla per preservar la diversitat cultural del barri.
El local municipal ubicat al c/ Margarit, 23 consta de diversos espais de planta baixa
(sala polivalent, despatxos, i zones comunes) que comparteixen amb la Unió d’AA.VV
del Poble sec.
Atès que s’està a punt de signar el conveni de cessió d’ús d’aquest espai a l’entitat
abans esmentada i que en la proposta de Conveni consta que l’entitat estarà obligada a
abonar a l’Ajuntament un import en forma de cànon anual, és per això que l’entitat
Associació de Veïns i veïnes del Poble Sec haurà d’ingressar a l’Ajuntament de
Barcelona la quantitat de 325 euros anuals tanmateix com el CE APA del Poble-sec
(entitat que compartirà l’espai) i que també haurà d’abonar la mateixa quantitat . En el
cas que alguna de les entitats abandonés l’ús del local, l’entitat que hi restarà haurà
d’abonar la quantitat de 650 euros anuals, sempre i quan no e ntrés una nova entitat.
Barcelona, 10 de març de 2021
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