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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, exposa: 

 

- Atès que al Consell Plenari del 15 de desembre de 2019 va ser acceptat el prec 

presentat pel grup municipal d’Esquerra Republicana, en el que s’instava al govern del 

districte a reduir el nombre d’activitats massives concentrades als carrers i avingudes 

adjacents al barri de la Font de la Guatlla.  

- Atès que al Consell Plenari del 9 de Juliol de 2020 fou acceptat el prec en el que 

es demanava la restricció de l’ús de vehicles particulars per accedir als esdeveniments 

de la muntanya de Montjuïc, a favor de l’habilitació de zones d’aparcament i l’increment 

del transport públic, funicular o autocar.   

- Atesa la reunió del Consell del Parc de Montjuïc del passat 15 de novembre de 

2021, en el que es va comunicar la creació de les taules de treball específiques, les quals 

es troben fora del propi Consell Sectorial de la muntanya.  

- Atès que una de les mencionades taules se centra específicament en la mobilitat 

de la muntanya i en cap cas s’ha tractat dels precs presentats per Esquerra Republicana 

i acceptats pel govern del districte.    

- Atès que en les darreres reunions de l’esmentada taula de mobilitat se’ns ha 

comunicat els canvis, respecte al document inicial, com: canvis de sentit de circulació, 

instal.lació de coixins berlinesos en alguns trams, limitació de la velocitat a 30 km, 

instal.lació de radars, entre d’altres.  

 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic Municipal 

de l’Ajuntament de Barcelona formula la següent: 

 



  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sants-Montjuïc 

 

 

                                                                   PREGUNTA 

 

Com preveu el Govern del districte incorporar les iniciatives d’ERC Sants- Montjuïc que 

han estat acceptades dins de la proposta de talls de trànsit de la muntanya de Montjuïc 

implementada el passat 7 de Març d'enguany?  

Demanem ens sigui lliurada còpia de la resposta a la pròpia sessió plenària. 

 

Barcelona, 28 de Febrer de 2022 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

a Sants-Montjuïc 
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