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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 la muntanya de Montjuïc acull una quantitat important 

d'esdeveniments privats en els recintes de Poble Español i Palau de Sant 

Jordi, la majoria en horari de vespre o nocturn, 

- Atès que el trànsit de vehicles particulars cap a aquests esdeveniments 

col·lapsa la mobilitat als barris de Poble-Sec, Font de la Guatlla i la Marina, 

provocant contaminació acústica, ambiental i una gran quantitat de 

molèsties al veïnat, de les que té constància el propi districte, especialment 

en els horaris d'entrada i sortida, 

- Atès que s'ha creat la ZBE (Zona de Baixes Emissions) per disminuir la 

contaminació a la ciutat de Barcelona, part de la qual rodeja i limita dos 

d'aquests tres Barris, 

- Atès que en la majoria la franja horària d'aquests esdeveniments, no està 

restringit el trànsit de vehicles per la zona ZBE (Zona de Baixes Emissions), 

- Atesa la necessitat de pacificar els entorns de la muntanya durant els 

esdeveniments privats i contractats, especialment els nocturns. 

D’acord amb allò disposat als articles 98.1, 98.2 i 98.4 del Reglament Orgànic 

Municipal, formula la següent: 

 

                                        PROPOSICIÓ 

 

Que el govern del districte faci les gestions necessàries pròpies i amb les 

empreses que gestionen els dos centres principals d’esdeveniments a la 

muntanya de Montjuïc (Barcelona Serveis Municipals i Poble Español de 

Montjuïc S.A.):  
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1. Que es restringeixi l'ús de vehicles particulars per accedir als 

esdeveniments, en benefici del Medi Ambient, clima dels barris i de la 

ciutat, així com del veïnat que l'envolten. 

2. Que s’inclogui a la contractació l’obligatorietat d’oferir transport públic o 

autocar per arribar als actes.  

3.  Que s’habilitin serveis de BUS o autocar des de l’Avinguda Maria 

Cristina i zones d’aparcament de vehicles particulars a les sortides de la 

Ronda Litoral.   

 

Barcelona, 28 de febrer de 2020 

 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 

 

 


