
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

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: 

 

- Atesa la importància del capital social per a totes les societats (Robert Putman, 1993) i, en 

partcicular, considerant la fesomia idiosincràtica del nostre districte amb les oportunitats 

que s’hi proveeixen per al conjunt del territori  

- Atès l’impacte i les repercussions negatives de la crisi sociosanitària del Covid-19 

especialment a les entitats i agents socials en general bon nombre dels quals abocats a una 

precarietat pronunciada 

- Atès que una de les necessitats més importants dels esmentats actors civils rau en els 

àmbits de la infraestructura i de la logística per optimitzar les seves capacitats 

dilatadament contrastades 

- Atès el caràcter dilatadament actiu i creatiu de la població catalana en general, i en concret 

del districte de Sants - Montjuïc  

- Atès que dins el patrimoni immobiliari del districte existeixen espais i locals actualment en 

desús, en procés o amb oportunes possibilitats d’adquisició per part del govern del 

districte  

D’acord amb el que estableixen les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, així 

com els articles 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i funcionament del 

Districte de Sants-Montjuïc, formula la següent:  

 

                                                                 P R O P O S I C I Ó 

1. Que el Govern del Districte obri un procés per estudiar cas per cas la situació de les 

entitats censades i actives del districte amb problemes d’espai físic, de materials o 

altres tipus de suport logístic, necessaris per a la realització de les activitats i serveis en 

benefici directe o indirecte de la ciutadania 
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2. Que el consell plenari del districte aprovi destinar una part dels locals i altres bens 

immobiliaris de propietat municipal a proveir a aquelles entitats considerades en 

necessitat, espais d’ús seguint uns criteris rigorosament transparents i equitatius 

3. Que el govern del districte valori la posada en acció d’un pla de rescat per a les entitats 

del districte en risc de desaparició per extrema precarietat logística 

 

Barcelona, 9 de maig 2022 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 
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