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      AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC  

____________________________ 

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

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

- Atès que la des-protecció i manca d’atenció als gossos i els seus tenidors és més que 

manifesta comparant la desproporció entre el creixement de gossos censats des del 

2002 i enguany, i les actuacions i inversions fetes en aquest àmbit per generar més 

espais pel seu esbarjo, tot i el compromís fet per aquest mandat. 

- Atès que a la proppassada audiència pública de l’11 de juliol de 2022, després d’alguns 

consells de barri on es va expressar que es posarien tanques als parterres per evitar 

l’accés de gossos als dels Jardins de Sants a la rambla de Sants va provocar la intervenció 

i reclamació del col·lectiu de ciutadans, veïnes i veïns tenidores de gossos i  usuaris de 

l’espai. 

- Atès que aquest  col·lectiu ha fet arribar la seva proposta per l’adequació d’una part 

dels sorrals que seran objecte de projecte d’implementació del nou parterre a 

l’encreuament entre Cobertura de Sants i Rambla Badal, consistents entre d’altres en 

donar important extensió a l’espai, construcció d’una tanca a la cresta del sorral, 

construcció d’una o més fonts per a gossos , reorientació i reubicació dels bancs, etc. 

- Atès que el Regidor va expressar que les millores respecte als espais de gossos s’han 

limitat a la millora projectada a L’Espanya Industrial i l’espai provisional de Can Batlló, 

restant només les petites ubicades a Can Mantega i carrer Priorat , reconeixent que a 

tota la zona de Sants, Badal, Hostafrancs i La Bordeta no existeix cap altre més espai 

habilitat. 

- Atès que el propi Regidor va expressar literalment, després d’estudiar-ho, de parlar-ne 

amb Parcs i Jardins i els Serveis de Manteniment del Districte, el seu compromís de 

deixar l’espai assenyalat com espai de gossos provisionalment a l’executar el projecte 

assenyalat entretant s’elabora un projecte definitiu, es prioritza un pressupost i es fa 

una intervenció al respecte.  

 

Per això, i d’acord amb allò disposat als articles 98.1, 98.2 i 98.4 del Reglament Orgànic 

Municipal, formula el següent: 
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PREC 

 
Que el Districte faci pública l’actualització de les ubicacions de les Zones d’Ús Compartit 

previstes a l’ordenança per aquest mandat concretament al nostre Districte, concretant 

específicament les actuacions provisionals compromeses i que es faran al projecte 

d’implementació del nou parterre als Jardins de Sants d’acord amb el projecte presentat 

pels tenidors usuaris de la zona, indicant quin serà l’import destinat a aquestes 

actuacions i especificant les dates previstes de començament i finalització de l’obra. 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 15 d’octubre de 2022 


		2022-10-17T00:22:30+0200
	PEREZ CALVO JOSE JOAQUIN - 46115359Z




