
  

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 Portaveu del Grup 

Municipal d’Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc,  actuant en el 

seu nom i representació, exposa: 

 

- Atès que ens trobem davant d’uns moments excepcionals des que es va 

decretar l’estat d’alarma pel COVID-19.  

- Atès que el districte de Sants- Montjuïc és el més extens de la ciutat en el 

que la seva heterogeneïtat es tradueix en una diversitat de necessitats 

social, econòmiques i humanes.  

- Atès que referides necessitats han anat en augment en les darreres 

setmanes i les previsions és que segueixin incrementat dia rere dia.   

- Atès que totes les prestacions de serveis d’atenció social bàsica (menjador 

social, centre de serveis socials i punt de recollida d’àpats) han quedat 

centralitzades sense tenir en consideració les recomanacions sanitàries 

d’evitar els màxims desplaçaments possibles.   

- Atès que les trucades telefòniques a Serveis Socials suposa un cost 

econòmic per l’usuari/a.  

- Atès el compromís i la responsabilitat del Govern amb els ciutadans i les 

ciutadanes del districte de Sants- Montjuïc, amb la seva cura, benestar i 

atenció. 

- Atès que el plantejament d’actuació actual no arriba a tota la ciutadania que 

es troba en un moment de màxima fragilitat econòmica i social i són moltes  

les que estan fora del circuit.  

 

D’acord amb allò disposat als articles 60 i 98 del Reglament Orgànic Municipal, 

formula la següent: 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

                                        PROPOSICIÓ 

Que el Govern del Districte faci els canvis pertinents tendint a la 

descentralització dels  serveis, a través de:    

 

1. El reforç dels Centres de Serveis Socials, incrementant el nombre 

d’oficines.   

2. L’ampliació del servei d’atenció telefònica dels Serveis Socials, fent-lo 

gratuït.  

3. L’obertura d’un menjador social o punt de repartiment alimentari de 

proximitat a tots els barris.  

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 

Barcelona, 24 d’ Abril de 2020 
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