
     
 

                                                                    
 
Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya  
Districte de Sants/Montjuïc 
 

 
  

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC  

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

 

• Atès que a resultes de les trobades que regularment el grup municipal d’ERC de 

Sants/Montjuïc efectua amb entitats i persones del districte, sorgeixen alguns 

dubtes quant a criteris de permisos i quant a organització de les fires de 

diferents celebracions populars. 

• Atesa la suma importància de l’atorgament de llicències i permisos a 

determinats operadors econòmics com a requisit per a l’organització de les 

fires i altres mercats de botiguers, artistes i artesans 

• Atès que la transparència és exigible a tota autoritat municipal, entre d’altres 

per a la seguretat jurídica de la ciutadania, i per correspondre a la solvència 

exigible també als agents econòmics del districte 

• Atesa la importància de fomentar el dinamisme i la creativitat dels agents de 

l’àmbit comercial, artístic i artesà i, d’altra banda, de facilitar el coneixement de 

les ofertes de proximitat a fires i mercats  

 

D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i 

funcionament  del Districte de Sants-Montjuïc, formula la següent 

 



     
 

                                                                    
 
Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya  
Districte de Sants/Montjuïc 
 

  

PROPOSICIÓ 

 

 
1. Que el govern del districte posi al coneixement de totes les entitats 

representatives els criteris d’atorgament de permisos i llicències per organitzar 

fires i mercats, amb les dotacions econòmiques o pressupostàries 

corresponents. 

2. Que la informació en relació a fires i mercats locals arribi a totes les entitats i a 

totes les llars per tal de fomentar la participació dels agents del sector en 

l’organització, així com l’ interès de la població per al comerç i els productes de 

proximitat. 

Barcelona, 29 de novembre de 2021 

Josep Joaquim Pérez Calvo 
Conseller portaveu Grup Municipal  

d’Esquerra Republicana 

Sants-Montjuïc 
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