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AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de consellera portaveu del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Sants-
Montjuïc en el seu nom i representació manifesta:  
 

- Atès que en l’àmbit climàtic també hem d’incloure la contaminació 

acústica com l'increment significatiu dels nivells acústics del medi i és un 

dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del 

territori i de la vida de les persones. 

- Atès que tots els nostres barris pateixen d’aquesta mena de 

contaminació, però especialment hem de contemplar la situació actual 

del barri de Font de la Guatlla, que manté més de vuitanta nou 

esdeveniments relacionats amb el lleure, oci o esbarjo de la ciutat, 

concentrats específicament als carrers i avingudes que envolten el barri. 

Citar aquí l’Avinguda Maria Cristina, el Poble Espanyol, la Fira de 

Barcelona, la Fundació Mies Van der Rohe, etcètera.  

 
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 
Orgànic Municipal formula el següent: 

 

PREC 

 

Que per part del govern del Districte de Sants-Montjuïc es portin a efectiu terme 
les següents mesures: 
 
1.-  Es duguin a terme les accions suficients i necessàries per a reduir el 
nombre d’activitats massives als llocs assenyalats, desplaçant-les cap a 
ubicacions com la mateixa recta de l’Estadi Lluís Companys (per exemple) o 
d’altres indrets espaiosos de la ciutat, amb una disminució real 
d’esdeveniments entorn d’aquest barri. 
2.-  Exigir al govern de la ciutat i dels corresponents serveis comuns  
l’actualització i adequació del mapa sonor, especialment pel que fa als entorns 
de la muntanya de Montjuïc i barris adjacents, tot reduint els decibels actuals 
per desafectar el descans dels veïns i veïnes dels espais assenyalats i els 
adjacents a aquests. 
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3.-  Adoptar des del Districte les mesures de policia necessàries (control 
exhaustiu, seguiment individualitzat i sanció si s’escau) pel compliment estricte 
de les ordenances que regulen els nivells acústics, d’evacuació, civisme i en 
general de qualsevol espectacle públic, associades a tots i cadascú dels molts 
esdeveniments de qualsevol mena que es duen a terme als mateixos entorns al 
llarg de l’any, obrint igualment canals específics de participació de proximitat 
amb veïns i veïnes per millorar el seguiment. 
 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia 
per escrit de la resposta oral. 
 
 
 
 
 
Josep Joaquim Pérez Calvo 
Conseller portaveu 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 
Barcelona 4 de desembre de 2019 


