
 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

Districte de Sants-Monjuïc 

AL REGIDOR D

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de 

exposa: 

 

 

- Atès que a data de dilluns, 31 de maig de 2021 tenim constància d’una 

esllavissada producte de les tempestes de novembre de 2018 que 

malmet un tram d’uns tres met

escales que baixen per sota de la pèrgola i perpendicular a les escales 

denominades del Generalife. 

seu examen i millor ubicació
https://twitter.com/Bcnsingular/status/1086212890456137728?s=08

 

- Atès que aquest districte afirma a la mateixa xarxa haver detectat 

l’esllavissada el dia 23 de gener de 2019 a les 10:09 hores

“s’està organitzant l’operatiu per refer el mur”...

 

- Atès que tal com s’observa

acompanyem, 2 anys, 4 mesos i vuit dies, en total 861 dies després, 

l’estat de deixadesa i abandonament, i la barroera fórmula utilitzada 

per lligar la tanca ja malmesa amb un parell de filferros

d’heura i a la petita tija d’un arbust, genera un elevat perill per les 

persones que hi circulen pels jardins 

fragilitat i desendreçament de l’espai

D’acord amb el que estableixen els articles 55

Reglament Orgànic Municipal

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

REGIDOR DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

______________________ 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a

Grup Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants

a data de dilluns, 31 de maig de 2021 tenim constància d’una 

esllavissada producte de les tempestes de novembre de 2018 que 

malmet un tram d’uns tres metres del mur que acompanya una de les 

escales que baixen per sota de la pèrgola i perpendicular a les escales 

denominades del Generalife.  Indiquem l’enllaç de la xarxa twitter pel 

i millor ubicació:  
itter.com/Bcnsingular/status/1086212890456137728?s=08

aquest districte afirma a la mateixa xarxa haver detectat 

l’esllavissada el dia 23 de gener de 2019 a les 10:09 hores

“s’està organitzant l’operatiu per refer el mur”... . 

tal com s’observa en l’arxiu de fotografies successives que 

acompanyem, 2 anys, 4 mesos i vuit dies, en total 861 dies després, 

l’estat de deixadesa i abandonament, i la barroera fórmula utilitzada 

per lligar la tanca ja malmesa amb un parell de filferros 

d’heura i a la petita tija d’un arbust, genera un elevat perill per les 

persones que hi circulen pels jardins i pels béns de l’entorn

fragilitat i desendreçament de l’espai. 

que estableixen els articles 55.1, 60.2, 6

Reglament Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants

  

MONTJUÏC 

/a Portaveu del 

Sants-Montjuïc, 

a data de dilluns, 31 de maig de 2021 tenim constància d’una 

esllavissada producte de les tempestes de novembre de 2018 que 

res del mur que acompanya una de les 

escales que baixen per sota de la pèrgola i perpendicular a les escales 

Indiquem l’enllaç de la xarxa twitter pel 

itter.com/Bcnsingular/status/1086212890456137728?s=08 

aquest districte afirma a la mateixa xarxa haver detectat 

l’esllavissada el dia 23 de gener de 2019 a les 10:09 hores, i afirma 

en l’arxiu de fotografies successives que 

acompanyem, 2 anys, 4 mesos i vuit dies, en total 861 dies després, 

l’estat de deixadesa i abandonament, i la barroera fórmula utilitzada 

 a una branca 

d’heura i a la petita tija d’un arbust, genera un elevat perill per les 

i pels béns de l’entorn, donada la 

.1, 60.2, 64.3 i 101 del 

32, 34 i concordants del 



 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

Districte de Sants-Monjuïc 

Reglament intern d’organització i funcionament 

Montjuïc formula la següent: 

                                            

Que per part d'aquest districte es prenguin urgentment les mesures 

necessàries, instant si cal al departament d'Ecologi

Jardins, per procedir a reparar el mur, netejar l’

qualsevol dany material o personal que pot produ

moment donada la fragilitat i desendreçament que manté l’espai tant de 

temps després. 

 

Barcelona, 2 de juny de 2021.

 

Josep Joaquim Pérez Calvo

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana

a Sants-Montjuïc 

 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Reglament intern d’organització i funcionament  del Districte 

formula la següent:  

 

                        PREC 

per part d'aquest districte es prenguin urgentment les mesures 

necessàries, instant si cal al departament d'Ecologia Urbana, i/o Parcs i 

Jardins, per procedir a reparar el mur, netejar l’entorn i evitar així 

qualsevol dany material o personal que pot produir-se en qualsevol 

moment donada la fragilitat i desendreçament que manté l’espai tant de 

Barcelona, 2 de juny de 2021. 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

d’Esquerra Republicana 

  

del Districte de Sants-

per part d'aquest districte es prenguin urgentment les mesures 

a Urbana, i/o Parcs i 

entorn i evitar així 

se en qualsevol 

moment donada la fragilitat i desendreçament que manté l’espai tant de 




