
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

     AL REGIDOR 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 la Unió d'Entitats de la Marina disposa d'un local de dimensions reduïdes 

dins del Parc de Can Sabaté del Barri de la Marina 

 

- Atès la gran quantitat d'activitats, i especialment les de carrer que es realitzen als 

Barris de la Marina, com per exemple el pessebre vivent, la festivitat de reis, Nadal i 

d'altres. 

 

-  Atès que dins que la Unió d'Entitats de la Marina és diversa, formada per molts 

col·lectius que endeguen diferents activitats.  

 

- Atès que aquestes activitats precisen d'una gran quantitat de material  com carpes i 

ornaments de gran volum i d'altres. 

 

- Atès que cal mantenir totes les activitats que es vehiculen des de la Unió d'Entitats de 

la Marina, per tal de seguir oferint al veïnat l'esperit d'unió i cohesió social entre els 

Barris i col·lectius, per aconseguir una bona convivència. 

 

 - Atès que ens consta que en aquests moments, o en un molt pròxim temps a curt 

termini, aquest ajuntament disposa o disposarà de locals de la seva propietat. 

 

 

 

 D'acord amb el que estableixen els articles 64.2, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal, formula la següent: 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

PREC 

 
Que el govern del Districte cedeixi un local o un espai de la seva propietat, ja sigui a 

la Marina de Port o a la Marina de Prat Vermell, per tal que la Unió d'Entitats de la 

Marina, pugui destinar-lo a emmagatzemar el material que destina per a realitzar 

les activitats als Barris. 

 

Barcelona, dotze de maig de 2021 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Sants-Montjuïc  
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