
  

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: 

 

 

- Atès que el nou model d'estat descentralitzat que proclama CE del 1978 confereix 

l'autonomia administrativa als ens locals per gestionar els interessos ciutadans sota 

un règim jurídic dotat de competències legislatives clarament definides 

- Atesa la vigència de les potestats municipals reglamentària, d'autogestió, de 

programació i de planificació referendades a la CE 

- Atesa la utilitat tant institucional com ciutadana de l'empadronament, en tant que 

és el registre necessari d'inscripció de totes les persones residents en un municipi i 

que en formen part consubstancial de la població  

- Atès que la no obtenció de l'empadronament impedeix l'accés als drets tant bàsics 

com l'assistència sanitària bàsica i l'escolarització bàsica, per citar-ne alguns  

- Atesa la preocupació manifestament expressa d'entitats del districte com STOP 

MARE NOSTRUM, LA TROCA, UCFR entre d'altres quant a la insuficiència de les 

millores efectivament realitzades per agilitzar la tramitació de l'empadronament 

per a persones residents al districte sense domicili fix  

 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3, 98 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal, i els articles 32, 34 i concordants del Reglament intern 

d’organització i funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, formula la/el següent:  

 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

                                                       PROPOSICIÓ 

1. Que el Govern del Districte insti l'Ajuntament de Barcelona a dotar de més 

recursos tant humans com informàtics el grup de treball gestor dels informes 

de coneixement de residència (ICR) 

2. Que l'autoritat pública del Districte insti l’Ajuntament de Barcelona per agilitzar  

els sistemes d'atenció ciutadana reduint els temps d'espera per a les cites 

prèvies, que minven les possibilitats de consecució dels informes, 

imprescindibles per a la inserció social i, per tant, de la convivència en igualtat 

d'oportunitats 

3. Que el districte de Sants-Montjuïc creï un espai o canal d'informació, 

col·laboració i seguiment amb les entitats de suport i acompanyament de 

persones sense domicili fix en tràmits d'empadronament 

 

 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 1 de desembre de 2020 
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