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Comissió consultiva d'ecologia, urbanisme i mobilitat 

 
 
Acta de la sessió:  26 de setembre de 2017 
Hora de la convocatòria: 18:00 hores 
Seu del Districte, Sala de les Aigües  (Ronda Guinardó, 49) 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E 
Sra. Núria Carmona, consellera del GMPSC-CP 
Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates 
Sra. Susana Porcar, consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates 
Sr. Xavier Reig, conseller del GMERC 
Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP 
Sr. Carlos Torrubiano, conseller de GMPP 
Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's 
Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera 
Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís. 
Sr. Jordi Carrió, de l'AVV. Joan Maragall del Guinardó. 
Sr. Agustí Xifre, de F.C. Martinenc 
Sr. Sebas Ribó, de l'AVV. Horta 
Sra. Maria Solé, msolerco"bcn.cat 
Sra. Susana Gimber, susana"raonspubliques.org 
Sra. Conxita, veïna del c. Labèrnia 
Sra. Maria, c. Marià Làbernia 
Sr. Manuel Franco, Director del Servei de Llicències i Espai Públic del districte, que 
alhora actua com a Secretari. 
 
 
 
Comença la sessió a les 18 hores. 
 
Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Es planteja l'aprovació de l'acta anterior. 
 
Es presenta a Maria (Democràcia Activa) i a Susana (Raons públiques) Cooperativa 
que va col·laborar en els Consells de Barri. 
 
Es planteja una qüestió prèvia per part del PdeCAT. S'ha sol·licitat juntament amb 
ERC i la CUP la suspensió dels actes normalitzats  donat el caràcter d'excepcionalitat 
que s'està vivint. 
 
S'ha fet petició al Districte i s'espera resposta. Es proposa l'aplaçament de tots el 
processos participatius d'aquesta setmana i la propera (Consultes, Plenari i Audiència 
Pública). 
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El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E es remet a un acord de la 
Junta de portaveus central en el qual es plantejava el manteniment de les reunions 
pròpies del Districte.  
 
 
 Informació del departament d'obres i manteniment del districte (obres 
finalitzades, en curs d'execució i pendents d'inici) 
 
 
A data 22 de setembre de 2017, les obres finalitzades, previstes i en curs al Districte 
d’Horta–Guinardó són les següents: 
 
 
Obres gestionades pels Serveis Tècnics del Districte 
 
Via pública  
  
 
Tancament lateral nous vestuaris Camp Rugbi Teixonera  
Obres finalitzades 
Data  inici obres: maig de 2017. 
Data  final obres: juny de 2017. 
Import: 21.365,39 € (IVA inclòs) 
 
Per tal d’evitar l’accés dels no usuaris de l’equipament als nous vestuaris del Camp de 
Rugbi del CEM Vall d’Hebron Teixonera, s’ha realitzat el tancament perimetral de la 
zona per la banda del carrer Coll i Alentorn. 
 
L’actuació ha consistit en la instal·lació d’una tanca de protecció tipus “fax” al 
perímetre de l’equipament, inclòs el rebaix de les terres necessari per a la seva 
col·locació a nivell, la substitució de les dues portes vandalitzades, la d’accés al CEM i 
la que independitza l’espai públic amb la zona d’atletisme de la Campa, i l’estesa d’una 
cap de graves per a urbanitzar l’espai permetent el filtrat natural de les aigües pluvials 
al terreny. 
 
Arranjament guals per millora accessibilitat C/ Lledoner  
Obres finalitzades. 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data final obres: juliol de 2017. 
Import: 5.196,54 € (IVA inclòs) 
 
Per tal de millorar l’accessibilitat dels vianants i eliminar barreres i obstacles en el 
sentit de la marxa, s’ha realitzat l’arranjament de dos guals al carrer Lledoner, a 
l’alçada del número 10.  
 
L’actuació ha consistit en l’enderroc del paviment i vorada necessària per a l’execució 
del nou gual, col·locació de vorada i peces de gual , pavimentació de la zona afectada 
amb panot i senyalització horitzontal per a la modificació de reserves d’estacionament i 
contenidors; aprofitant l’obra de pavimentació gestionada per Bimsa que s’ha executat 
al mateix carrer. 
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Arranjament de la Plaça situada al carrer Poesia, 4x 
Obres finalitzades. 
Data prevista inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: juliol de 2017. 
Import: 59.902,73 € (IVA inclòs) 
 
El present contracte tenia per objecte les actuacions per a l’arranjament general de la 
placeta situada entre el carrer Poesia, 4x i el carrer Joan Sales, 2x. Les obres han 
consistit en una millora general del paviment de sauló, la substitució del mobiliari urbà i 
de les escales existents, a més de realitzar un nou accés adaptat. 
 
 
Reparacions puntuals placetes Vall d'Hebron  
Obres finalitzades. 
Data inici obres: juliol de 2017. 
Data final obres: agost de 2017. 
Import: 37.120,99 € (IVA inclòs) 
 
L’objecte del contracte ha estat dur a terme reparacions puntuals necessàries per la 
millora de l’accessibilitat donant resposta així a les peticions dels veïns del barri de La 
Vall d’Hebron. 
Les obres han consistit en la reparació de diferents paviments existents a la zona, 
substitució de bancs i senyalització horitzontal per garantir la seguretat dels vianants. 
 
Desbrossament de solars municipals del Districte durant l’any 2017 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data final obres: setembre de 2017. 
Import: 97.000,00 € (IVA inclòs) 
 
El servei consisteix en el desbrossament, la neteja i la retirada de restes vegetals i 
petits residus dels diferents solars municipals del Districte d’Horta-Guinardó, en la 
totalitat de 76.928,00 m2, amb 5 empreses d’inserció social. 
 
 
Manteniment dels 2 banys químics del Turó de la Rovira any 2017 
Obres en curs.  
Data inici obres: abril de 2017. 
Data prevista final obres: desembre de 2017. 
Import: 11.499,84€ (IVA inclòs) 
 
Per tal de donar resposta a la manca de sanitaris de la zona museística de l’espai de 
les Bateries Antiaèries del Turó de la Rovira, l’any 2015 es van subministrar dues 
cabines de banys químics al Turó de la Rovira, formades cadascuna per wc, 
rentamans i porta-rotlles. Donat que aquests elements requereixen d’un manteniment 
específic, és necessari contractar el servei de neteja i buidat de les dues cabines 4 
dies a la setmana (dimarts, dijous, dissabtes i diumenges) fins a la finalització de l’any 
en curs, per tal de salvaguardar la salubritat dels seus usuaris. 
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Instal·lació d’elements urbans, infraestructures i jocs infantils a diversos espais 
públics del Districte durant l’any 2017 
Obres en curs. 
Data inici obres: abril de 2017. 
Data prevista final obres: desembre de 2017. 
Import: 25.000,00 € (IVA inclòs) 
 
L’objecte del contracte és atendre les demandes veïnals de potenciació de l’ús de 
diversos espais públics del Districte amb petites actuacions d’incorporació d’elements 
urbans, infraestructures i jocs infantils. 
 
Es consideren com elements urbans tots aquells inclosos en el “Recull d’elements 
urbans” que compleixen l’Annex A de la “Instrucció relativa als elements urbans de la 
ciutat de Barcelona”, aprovada definitivament per decret d’Alcaldia de 17 de març de 
2011”. 
 
Es consideren infraestructures tots aquells equips d’entrenament físic que compleixin 
les Normes de Circuït de Salut o Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
Pel que fa als jocs infantils, només es podran instal·lar aquells que compleixin el vigent 
Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de 
joc infantil de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La instal·lació d’aquests elements pot requerir un control d’arqueologia i/o un certificat 
d’àrea d’una empresa especialitzada, serveis auxiliars que quedarien integrats en 
aquest expedient, com en el cas de la pèrgola del carrer Bernat Bransi, 22, que es va 
fabricar l’any 2016 i va quedar acopiada fins a obtenir l’informe favorable del Servei 
d’Arqueologia, el qual ens va arribar el mes d’abril. 
 
Anul·lació pista petanca i pavimentació Parc rieres d'Horta 
Obres en curs. 
Data inici obres: setembre de 2017. 
Data prevista final obres: setembre de 2017. 
Import: 8.908,27€ (IVA inclòs) 
 
L’objecte del contracte és l’anul·lació i posterior pavimentació de la pista de petanca 
més propera al quiosc, al Parc de les Rieres d’Horta , al barri d’Horta, al districte 
d’Horta-Guinardó 
 
L’actuació consisteix en el reblert de la pista amb material granular, l’execució d’una 
solera de formigó com a solució de paviment i, per altra banda, la col·locació d’una 
base metàl·lica per a la subjecció del pal d’un joc infantil,  aprofitant l’obra de BIMSA 
de reparació de paviments que s’està executant al mateix parc.   
 
 
Arranjament vorera Rda. Guinardó (entre Cartagena i St. Quintí) 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: setembre de 2017. 
Data prevista final obres: novembre de 2017. 
Import: 59.699,09€ (IVA inclòs) 
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El present contracte té per objecte la reconstrucció d’aquest tram de vorera del carrer 
Ronda Guinardó, el qual presenta diverses patologies. 
 
Les obres consistiran en arranjar les voreres que presenten esfondraments parcials 
amb llosetes trencades, provocats principalment per les empentes de les arrels dels 
arbres.  
Aquesta actuació també la substitució dels arbres que hi ha actualment per una 
espècie amb arrels més profundes per tal d’evitar futurs nous esfondraments. 
El projecte contempla combinar el conjunt constructiu habitual en les voreres d’aquest 
barri amb les tradicionals rajoles hidràuliques de formigó, juntament amb un sistema 
innovador que permet ampliar la superfície dels escocells, dotant així als arbres d’un 
major volum de terres, a la vegada que permet l’accessibilitat a tota la superfície 
destinada als escocells. 
 
Arranjament vorera PG. Vall Hebron-Arquitectura (Davant Hospital Vall Hebron) 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: octubre de 2017. 
Data prevista final obres: novembre de 2017. 
Import: 59.983,38 € (IVA inclòs) 
 
El present contracte té per objecte l’arranjament puntual de les voreres i escocells al 
llarg del Passeig de la Vall d’Hebron, davant l’hospital de la Vall d’Hebron. 
 
Les obres consistiran en l’enderroc de trams de vorera i vorades d’escocells i 
pavimentació de les zones i col·locació de noves vorades per a la correcta formació 
d’escocells per tal de millorar l’accessibilitat dels vianants. 
 
 
Execució subsidiària d’enderroc mur Ptge. Sant Pere 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: setembre de 2017. 
Data prevista final obres: setembre de 2017. 
Import: 13.260,00€ (IVA inclòs) 
 
El present contracte té per objecte les actuacions necessàries per a la millora de la 
seguretat ciutadana del solar situat al carrer Lepant 430 cantonada amb passatge de 
Sant Pere 35. 
 
Les obres consistiran en l’enderroc del mur situat al carrer Lepant 430, el repicat del 
paviment, la neteja interior de solar i la retirada de les barreres de formigó existents.  
 
 
Arranjament vorera Carrer Arquitectura 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: octubre de 2017. 
Data prevista final obres: novembre de 2017. 
Import: 60.498,09€ (IVA inclòs) 
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El present contracte té per objecte les actuacions necessàries per a l’arranjament 
general del primer tram del carrer Arquitectura, ja que actualment no disposa d’acabat 
de panot com la resta del sector. 
 
 Les obres consistiran en el repicat de tot el gruix de formigó, rebaix per a caixa de 
paviment, nova subbase i acabat de paviment de vorera a base de panot de 4 
pastilles. S’inclou també la millora del paviment de la vorera del Passeig de la Vall 
d’Hebron, davant del número 131. 
 
 
Millora accessibilitat Plaça Font d’en Fargues 
 
Obres previstes 
 
El present contracte tindrà per objecte millorar l’accessibilitat a la Plaça Font d’en 
Fargues mitjançant l’execució d’unes escales que connectin el Carrer de Maurici 
Vilomara i les escales existents de Carrer Penyal amb l’interior de la Plaça i el Carrer 
del Descans. 
 
 
Contenció dels laterals de les escales de Carrer Penyal 
 
Obres previstes 
 
El present contracte tindrà per objecte minimitzar les esllavissades de terres dels 
talussos laterals de les escales que connecten el tram inferior i el tram superior del 
Carrer Penyal mitjançant un sòcol de planxa plegada . 
 
Urbanització plataforma única Passatge Ros  
 
Obres previstes 
 
El present contracte tindrà per objecte la urbanització del Passatge Ros per tal de 
convertir-lo en plataforma única i millorar l’accessibilitat d’aquest. Els treballs inclouran 
l’enderroc de les voreres existents, el reblert de la part central per anivellar i igualar 
cotes, l’asfaltat i pavimentat de voreres i la modificació de les reixes de recollida 
d’aigües pluvials.  
 
Equipaments  
 
 
Condicionament pistes petanca a la plaça Botticelli i l’accés des de Av. de 
l’Estatut 
Obres finalitzades 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: juliol de 2017. 
Import: 37.511,95 € (IVA inclòs) 
 
Atesa la petició de Serveis a les Persones i al Territori per la reubicació del Club de 
Bitlles Siuranenc a la plaça Botticelli, era necessari condicionar les actuals pistes de 
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petanca en desús situades a l’interior de la plaça, per destinar-les a la practica del joc 
de les bitlles catalanes.  
 
A continuació es detallen els treball realitzats: 
- Moviment de terres per l’ampliació de les pistes actuals. 
- Confecció de murets perimetrals amb bloc de formigó. 
- Reblert per la formació de caixa de paviment. 
- Confecció de nou paviment de sauló compactat. 
- Condicionament del perímetre existent de vorada amb nous fonaments i reposició de 
peces. 
- Subministrament i col·locació de proteccions laterals de taulons amb acabat 
envernissat. 
- Instal·lació de xarxa de reg i fontaneria pel manteniment de les pistes. 
- Formació de rampes per accessibilitat entre pistes. 
- Nova pavimentació amb formigó de la rampa d’accés des de l’Av. de l’Estatut. 
 
 
Arranjament paviment mòduls provisionals Llars Mundet 
Obres finalitzades 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data final obres: agost de 2017. 
Import: 52.840,70 € (IVA inclòs) 
 
Per tal d’eliminar els plats de dutxa existents als 11 mòduls provisionals de vestuaris 
del Complex Esportiu Llars Mundet i així millorar l’accessibilitat i la seguretat dels seus 
usuaris, era necessari desmuntar aquests plats i substituir-los per un paviment continu 
format per taulells fenòlics antilliscants adequats per zones humides. Per tal de donar 
continuïtat a aquest paviment, també ha calgut convertir els desaigües de les dutxes 
en una reixa de recollida lineal, incloent totes les connexions per a un correcte 
funcionament. 
 
Alhora, per tal de facilitar l’accés als 9 mòduls situats en planta baixa, s’ha realitzat 
unes rampes a l’entrada del mateix material que el de la zona de les dutxes. 
 
Aprofitant l’actuació descrita i vist el deteriorament del paviment de la zona de taquilles 
del mòdul número 2, aquest s’ha substituït per un de nou de les mateixes 
característiques que la resta de vestuaris.  
 
 
Subministrament de mòdul prefabricat A-410 adaptat 
Obres finalitzades 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data final obres: juliol de 2017. 
Import: 8.228,00 € (IVA inclòs) 
 
Subministrament d’un mòdul prefabricat tipus A-410 amb lavabo adaptat, de mesures 
totals exteriors de 4360x2360x2830 mm., a la Plaça Botticelli, al barri d’Horta. 
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Instal•lació de nous tancaments camp de futbol Sant Genís 
Obres finalitzades 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data final obres: juliol de 2017. 
Import: 9.331,66€ (IVA inclòs) 
 
Instal·lació de nous tancaments a l’interior del recinte del camp de futbol i institut, al 
barri de Sant Genís, al districte d’Horta-Guinardó. El present contracte tenia per 
objecte les actuacions necessàries per a realitzar tres nous tancaments, dos d’ells 
practicables i un fixe, per tal de compartimentar els espais del nou camp de futbol de 
Sant Genís i l’Institut Vall d’Hebron, i garantir el correcte funcionament entre els dos 
operadors. 
 
Col·locació nous tancaments masia Font d'en Fargas 
Obres previstes 
Data prevista inici obres: setembre de 2017. 
Data prevista final obres: setembre de 2017. 
Import: 9.634,20 € (IVA inclòs) 
 
El present contracte té per objecte les actuacions necessàries per al subministrament i 
col·locació de dos nous tancaments a l’interior de la masia de Font d’en Fargues, per 
tal de segregar els jardins del propi edifici. Aquests nous tancaments seran de perfils 
d’acer acabat pintat. 
 
 
Instal·lació d’un mòdul wc a les bateries antiaèries del Carmel 
Obres previstes 
Data prevista inici obres: novembre de 2017. 
Data prevista final obres: desembre de 2017. 
Import: pendent dotació econòmica 
 
Degut a la gran afluència de gent que visita les bateries antiaèries del Carmel, al turó 
de la Rovira i al trobar-se en un indret natural amb pocs comerços i restauració, és 
necessària la instal·lació d’un mòdul de bany que complementi els banys químics 
existents.  
 
La instal·lació d’aquest mòdul inclou l’obra civil, les instal·lacions corresponents 
elèctriques, de fontaneria i sanejament (mitjançant connexionat a les instal·lacions del 
mòdul existent d’informació del Muhba), i l’arranjament del paviment pròxim. 
 
 
Arranjament paviment i creació pista patinatge Sardenya 420 
 
Obres previstes 
 
El present contracte tindrà per objecte l’execució d’una pista de patinatge per tal de 
donar ús al solar situat al Carrer Sardenya 420 . Els treballs inclouran l’enderroc del 
paviment existent, la formació d’una llosa de formigó i l’asfaltat amb senyalització com 
a acabat per a permetre el patinatge. 
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Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats.  
 
BIMSA  
 
Urbanització 
 
Arranjament i millora dels jardins de la Masia de Can Fargues Fase 2 
Obres previstes.  
Data inici obres: octubre de 2017 
Data final obres: juny de 2018. 
Import Fase 2: 1.012.775 € (IVA inclòs) 
SARA 
 
Aquesta actuació proposa l’arranjament i millora dels jardins que envolten la Masia de 
Can Fargues amb la finalitat de poder-los obrir al barri i la ciutat. Tal i com s’ha explicat 
anteriorment a la fase 1, el projecte s’ha redactat diferenciant dos àmbits. El primer 
correspon a l’espai lliure situat a l’esquerra de l’entrada de l’Escola de Música (antics 
horts). El segon, objecte d’aquest apartat, a la resta dels jardins. 
 
 
Arranjament de la Plaça Raimon Casellas 
Obres previstes.  
Data inici obres: novembre de 2017 
Data final obres: juny de 2018. 
Import previst : 1.042.623 € (IVA inclòs) 
 
Es proposa l’arranjament de la Plaça Raimon Casellas i alguns dels seus espais 
continguts. Aquesta actuació és la continuació de l’obra de millora Fase 1, executada 
en el passat mandat: nou ascensor al C. Albert Llanes, millora de l’accessibilitat a la 
zona dels jocs infantils, etc. 
 
Ascensor inclinat a la davallada de Gallecs 
Obres previstes.  
Data inici obres: novembre de 2017 
Data final obres: juliol de 2018. 
Import previst: 1.141.595 € (IVA inclòs) 
 
Es proposa la millora de l’accessibilitat del barri mitjançant la instal·lació d’un ascensor 
inclinat i escales convencionals a la Davallada de Gallecs. 
 
EDIFICACIÓ 
 
Casal de Gent Gran de Sant Genís 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: octubre de 2016. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 1.098.100 € (IVA inclòs) 
Mobiliari i audiovisuals: +134.863  € (IVA inclòs) 
RAÚL 
 



 
 
 
Districte d'Horta-Guinardó 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
c. Lepant, 385 - 387 1ª planta 
08025 Barcelona 
 

10 
 

L’actuació ha consistit en la construcció del nou Casal de Gent Gran de Sant Genís, al 
costat del Centre Cívic Casa Groga. És un equipament de planta baixa i una planta pis 
amb una superfície de 728m2 construïts. Aquest edifici té la particularitat que es basa 
en un sistema constructiu en sec mitjançant el muntatge de mòduls prefabricats. 
 
 
Institut Barcelona Esports 
 
 
Ampliació i remodelació del complex esportiu municipal d’Horta 
Obres en curs  
Data inici obres: febrer de 2017 
Data prevista final obres: setembre de 2018 
Import: 7.171.094,00 € (IVA inclòs) 
 
Les obres consisteixen en la construcció d’unes noves piscines per a activitats 
lúdiques, la remodelació del PAV-2 existent i l’ampliació i remodelació dels vestidors i 
les sales d’activitats. 
 
Els propers treballs previstos són l’execució de l’estructura de formigó armat dels 
vestidors i de la zona de la piscina. Després es col·locarà l’estructura de fusta que 
conformarà la coberta de la zona de la piscina. 
 
 
Infraestructures.cat 
 
 
Obres d’adequació dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall 
d’Hebron (La Teixonera). Fase 1 
Obres finalitzades (*) 
Data inici obres: maig de 2016 
Data final obres: maig de 2017 
Import: 521.446,65 € (IVA inclòs) 
 
Les obres han consistit en la creació d’un nou cos de forma prismàtica per ubicar les 
instal·lacions de vestidors i serveis que substitueixen els barracons provisional del 
recinte esportiu, els quals precisen la seva reposició al trobar-se al límit del seu 
funcionament. 
 
(*) En aquests moments s’estan realitzant els tràmits d’escomesa amb la companyia 
de Fecsa-Endesa per tal de poder fer la recepció de les obres i, per tant, el traspàs a 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
 
Obres gestionades pels Serveis Tècnics del Districte 
 
Via pública  
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Arranjament escales i execució de rampa a Plaça palestina 
 
Obres previstes 
 
El present contracte tindrà per objecte arranjar les escales existents al Carrer 
Getsemaní que connecten amb la Plaça Palestina i l’execució d’una rampa annexa a 
aquestes per tal de millorar l’accessibilitat a la plaça i així completar les rampes 
existents entre plaça palestina i el Carrer Lledoner.  
 
 
Contenció de murs a Font del Roure 
 
Obres previstes 
 
El present contracte tindrà per objecte l’execució de murs de contenció formats per 
gabions en tot el perímetre de la part superior de la Plaça Font del Roure ja que hi ha 
despreniments de terres i de rocalla procedents del mur de mamposteria existent. 
 
Es fa constar que  l'informe d'obres, assenyalat en els parrafs anteriors,  s'ha remès en 
el dia d'avui.  
 
Tambè es fa referència a les obres del Pla de Barris. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E comenta que abans de que 
acabi el mes de setembre estarà instal·lada la tanca de l'escola de la Masia de Can 
Fargues per habilitar l’us independent de la part superior del jardí de la masia. 
 
S'han acabat els accessos a la Pl. Boticelli i les pistes i la caseta vinculada a les bitlles. 
 
El Sr. Sebas Ribó, de l'AVV. Horta pregunta per si s’implementaran noves àrees 
infantils al Parc de les Rieres. Explica que les fustes verticals de l'àrea de joc del nens 
no tenen cap tractament. 
 
Li sembla car el preu del jardins de la Masia de Can Fargues. 
 
El Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís planteja l'arranjament de les voreres de la 
Vall d'Hebrón i el C. Arquitectura. Volen saber l'abast exacte que tindrà. 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera pregunta pels vestidors i el sobre cost del 
tancament que es planteja (≈ 21.000€). També demana per l'enderroc de Santa 
Rosalia, 91. 
 
Es queixa de que es un barri on no es fa quasi res. Comenta la visita a les 3 places 
(Vall d'Hebrón, Isop i Garrofers). Pregunta si es farà alguna actuació aquest any i 
sobretot, quina urbanització es farà a Santa Rosalia, 91. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E explica el tema de Santa 
Rosalia, 91 amb el procés jurídic inclòs. El jutge finalment va autoritzà l'enderroc que 
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se'n farà càrrec Bagursa. El pressupost no va contra el Pla de Barris ja que serà 
Bagursa qui ho farà. L'enderroc serà efectiu en  ≈ 8 setmanes. 
 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera planteja que es faci alguna cosa en aquest lloc 
ja que porta 10 anys parat. També demana el plànol de qualificacions urbanístiques 
d'aquesta zona. 
 
La Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's demana que es numerin les obres i les 
pàgines de l’informe . Pregunta per la les voreres de la Vall d'Hebrón , en concret 
quina priorització s’ha portat a terme. 
Si els jardins de la Masia de Can Fargues pugen ≈ 1M de €, en el seu moment, es va 
dir que es faria aquesta obra enlloc de la de la Font d'en Fargues a dalt, 
pressupostada en 1,3M € pregunta a on va aquest sobrant de 300.000 euros. 
 
Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E explica que cada projecte te 
un pressupost i que lo que es realment important es poder tenir projectes per que així 
es poden fer en quan sigui possible. 
 
Gestió dels lavabos del Turó (explica les actuacions). 
Pista c. Sardenya. 
 
Actuacions CEM Horta. Calendari i usos. 
 
El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates  demana que es 
passin les conclusions de Boticelli. També demana que s'incloguin les obres de 
mobilitat i s'explica les actuacions. Falta informació en general. Es canvien parades de 
bus, zones de càrrega i descàrrega, Àrea Verda.... i no es comunica ni a veïns ni a 
grups polítics. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E diu que està previst fer una 
sessió d'informació al veïns. El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-
Demòcrates  demana que s'avisi directament als grups polítics. 
 
El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP diu que s'ha avisat més al Dte. de Gràcia 
que a Horta. 
 
El Sr. Jordi Carrió, de l'AVV. Joan Maragall del Guinardó diu que hi ha coses que no 
surten. Demana pel bus H-6 per la Ronda Guinardó. El Sr. Víctor Valls, conseller 
d'Urbanisme del GMBComú diu que s'han fet dues sessions informatives. Segons El 
Sr. Jordi Carrió diu que falta explicar-ho amb més detall. l'AVV demana una reunió 
concreta. 
 
També diu que fa mesos quan es va acabar el Mercat del Guinardó  es va demanar 
per l'escorrentia de l'aigua superficial. Se l’informa que en el seu moment BCASA va 
fer informe i tot estava correcte, Des de llavors no ha hagut mes reclamacions. 
 
La Sra. Conxita, veïna del c. Labèrnia explica incidències a la pilona del c. Panorama. 
Relata les averies que hi han i el temps de reacció. Que es demora molt. S’explica que 
la competència de manteniment es de l’Àrea de Mobilitat. 
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Informació sobre diversos punts de planejament. 
 
 
S'expliquen les tres fitxes. 
 

• PEU concreció volumètrica Parc de Bombers de la Vall d'Hebrón. 
• PEU ordenació àrea nord equipament esportiu-docent situat al Psg. Vall 

d'Hebrón, 264-268. 
• PMU ordenació volumètrica a les parcel·les del c. Jerez, 22B, 22C i 24. 

( s’adjunten com annex a aquest acta) 
 
 
El Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís pregunta si les Associacions de Veïns 
poden participar i planejar al·legacions. No s'ha n'ha explicat cap. 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera diu que el termini d'al·legacions està caducat i 
que no es pot actuar així. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E explica que tot es passa 
abans de l'aprovació definitiva com es el cas. L'aprovació es de la Casa Gran. 
S'han de millorar els processos d'informació. 
 
El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates pregunta si es pot 
prorrogar el termini d'al·legacions.  
 
El Sr. Víctor Valls diu que farà la consulta. 
 
   
 
Precs i Preguntes. 
 
El Sr. Jordi Carrió, de l'AVV. Joan Maragall del Guinardó demana pels ascensors del c. 
Telègraf si hi ha una proposta de canvi de mecanisme. Demana saber con es pot 
solucionar.  
 
Rambla Volart, 21 amb Trobador. Casa amb bastida que porta 6 anys i no hi han 
obres. Vol saber que passa amb ella. 
Al Guinardó hi ha voreres/escossells amb molt mal estat: 
Per exemple al carrer Llobet i Vall-llosera . 
-- Rbla Volart / benzinera - enfonsat 
 
El Sr. Sr. Sebas Ribó, de l'AVV. Horta 
Tema superilles. reunió 3 d'octubre. Demana que no es facin reunions en aquestes 
dates pel tema de l'1-O i per que no hi ha termini per a gestionar-ho 
Demana reunió del bus 185. 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera diu que si es suspèn algun acte que es 
comuniqui prèviament. 
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El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP pregunta si es fa la Junta de Portaveus. La 
resposta es que si. 
 
Es tanca la sessió a les 19 hores 50 minuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Franco Mesas 
Director del Servei de Llicències 

i Espai Públic 
 
 
 
 
 


