Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona.
Presentació.
Fins de l’Associació
Els fins de l’associació són:
1.

Implicar-se activament en la configuració del districte d’activitats 22@ bcn
com un espai amb infraestructures tecnològicament avançades i d’alta
qualitat de vida i de treball.

2.

Participar activament en la promoció econòmica i social del districte
d’activitats 22@ bcn com un entorn territorial innovador d’alt contingut en
coneixement.

3.

Realitzar estudis i prestar serveis de suport d’informació, formació i
assessorament i d’altres complementaris dels anteriors, d’acord amb les
necessitats de les empreses del districte d’activitats 22@ bcn o d’aquelles
que s’hi vulguin instal·lar.

4.

Constituir entorns físics o virtuals que facilitin l’establiment de relacions de
cooperació entre les empreses, institucions i administracions que actuen en
l’entorn territorial del 22@.

5.

Establir relacions de cooperació amb totes aquelles entitats cíviques,
culturals i institucions que actuen en l’entorn territorial del 22@.

6.

Qualsevol altra activitat complementària o de característiques semblants a
les anteriors.

En queda exclòs tot ànim de lucre.
El domicili de l’Associació
El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, carrer Llull, 321-329.
Els membres de l’Associació
Poden formar part de l’Associació:
1.

Totes les persones físiques que portin a terme una activitat professional o
empresarial i les persones jurídiques, degudament inscrites als registres
corresponents, instal·lades al Poblenou de Barcelona i que hi desenvolupin
activitats qualificades com @ en la modificació del Pla General Metropolità
(P.G.M) per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou, més
conegut com Pla 22@;

2.

Aquelles persones físiques i/o jurídiques esmentades en el punt anterior
que, tot i no complir amb qualsevol dels requisits abans esmentats
mantinguin, a criteri de la Junta Directiva, relacions de cooperació amb
aquest entorn territorial o bé hagin pres l’acord ferm (acord adoptat per
l’Òrgan de govern corresponent) d’instal·lar-se al Poblenou.

Representativitat i Quotes
En les reunions de l’Assemblea General, correspon a cada membre de l’associació
un número de vots en funció del número de treballadors assalariats que tingui cada
membre de l’associació en començar cada exercici fiscal, d’acord amb el quadre
següent:

Nombre de
treballadors

Nombre
de vots

Quotes
anuals

De 0 a 10

1

475 €

De 11 a 50

2

970 €

De 51 a 100

3

1.600 €

De 101 a 250

4

2.550 €

> 250

5

3.900 €

