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Mapa d’actuacions 

de manteniment 

Nombre d’actuacions 

- Mobiliari urbà.................. 8 actuacions 

- Paviment/voreres........... 22 actuacions 

- Equipaments.................. 9 actuacions 

- Baranes………………… 2 actuacions 

- Escossells/Jardineria…. 3 actuacions 

- Graons…………………. 1 actuació 

- Guals………………….. 1 actuació 

- Solars……………………. 2 actuacions 

- Petanques……………… 1 actuació 

- Semàfors…………..  1 actuació 

- Jocs de gent  gran…..……... 1 actuació 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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VIA PÚBLICA 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Lepant 424 Paviment Reparació del paviment de vorera en estat deficient 
Travessera de Gràcia 328 Paviment Reparació del paviment de vorera en estat deficient 
Travessera de Gràcia 324 Paviment Reparació de 10 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Lepant 386 Paviment Reparació de 3 m2 de paviment de vorera i 5 escossells en estat deficient 
Travessera de Gràcia 328 Paviment Reparació de 6 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Sardenya  458 Paviment Reparació de 2 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Travessera de Gràcia 358 Paviment Reparació de 3 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Thous  1 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Sant Antoni Mª Claret  81 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Sardenya 550 Mobiliari Subministrament i col·locació d'un banc neobarcino 

Padilla  391 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Lepant 387 Paviment Reparació de 60 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Camèlies varis Paviment Reparació de 3 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Rda. Guinardó 51 Paviment Reparació de paviment i graons en estat deficient 
Praga  11 Paviment Reparació de paviment i vorada de vorera en estat deficient 
Castillejos  362 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Praga  12 Paviment Reparació de 3 m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Rosalia de Castro  36 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Cartagena 321 Escossell Reparació d'escossell i paviment contigu en estat deficient 
Cartagena  327 Escossell Reparació d'escossell en estat deficient 
Rda. Guinardó 46 Graons Reparació de peces de graó en estat deficient 
Castillejos  432 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Padilla  339 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Alcalde de Móstoles 13 Mobiliari Subministrament i col·locació d'un banc neobarcino 

Praga 9 Paviment Reparació de 6m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Cartagena  375 Paviment Reparació de 10m2 de paviment de vorera en estat deficient 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

VIA PÚBLICA 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Cartagena  375 Paviment Reparació de 10m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Cartagena  349 Escossell Reparació d'escossell i paviment contigu de vorera en estat deficient 
Cartagena  371 Guals Reparació de gual i 15m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Travessera de 
Gràcia 

371 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Pl. Alfons el Savi  2 Treballs de 
col·locació de 
mobiliari urbà 

Aquest expedient recull els treballs de col·locació de mobiliari urbà, no inclosos a les tasques de la 
brigada. 

Padilla / Rda. 
Guinardó 

Encarnació  188 

Sardenya 466 

Castillejos 387 

Rda. Guinardó 39 

Rda. Guinardó 37-49 Subministrament i 
col·locació de 
baranes  

Aquest expedient ha recollit els treballs de subministrament i col·locació de diferents trams de baranes 
de protecció per a caigudes a diferents nivells i/o millora de l'accessibilitat, d'acord amb la normativa 
vigent en cada cas. Padilla 386 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

EQUIPAMENTS 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

SEU DISTRICTE-SP-CRP                                             Varis Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat, calefacció i elements interiors i exteriors. 
El contracte contempla la substitució de l'actual sistema de climatització, per tal de garantir el 
confort tèrmic necessari a la sala d'actes de la Seu del districte. 

CASAL GENT GRAN BAIX 
GUINARDÓ Varis Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat i calefacció 

LOCAL SOCIAL BAIX 
GUINARDÓ Varis Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat 
PROGRAMA NOUS VEÏNS I 
VEINES Varis Reparació i manteniment de la instal·lació de calefacció 

OAC - ST - ARXIU - SG                      Varis Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat i calefacció 

BIBLIOTECA MERCÈ 
RODOREDA                    

Varis 
Reparació i manteniment de la instal·lació d'electricitat, calefacció i elements interiors i exteriors 

CASAL GENT GRAN BAIX 
GUINARDÓ 
OAC - SSTT - ARXIU - SSGG                      

Manteniment 
preventiu i correctiu 
de portes 
automàtiques 

El present contracte correspon al manteniment preventiu de les portes automàtiques per tal 
d'assegurar el seu bon funcionament. Aquests treballs no s'inclouen dins la contracta general de 
manteniment dels edificis municipals. 

CASAL GENT GRAN BAIX 
GUINARDÓ 
OAC - SSTT - ARXIU - SSGG                      
BIBLIOTECA MERCÈ 
RODOREDA                    

Control i anàlisis de 
l'aire interior 

Per al correcte funcionament dels centres i a fi efecte d'evitar danys a les persones i un correcte 
confort, es realitza un control i anàlisi de la qualitat de l'aire interior dels edificis del Districte.  

BIBLIOTECA MERCÈ 
RODOREDA  

Manteniment de 
jardineria 

El present contracte consisteix en el manteniment anual de jardineria dins els equipaments 
municipals, i que queden exclosos de l'àmbit d'actuació de Parcs i Jardins. 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Obres de manteniment 

Treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de Via 

Pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €) 
    

Estat durant  l’actuació  Estat després de l’actuació 

Reparació paviment de vorera al carrer Praga, 12 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Obres de manteniment 

Treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via 

pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €) 
    

Estat durant  l’actuació  Estat després de l’actuació 

Reparació de d’escocells i paviment de vorera al carrer Cartagena ,321 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Obres de manteniment 

Treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de Via 

Pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €) 
    

Estat durant  l’actuació  Estat després de l’actuació 

Reparació de paviment de la vorera al carrer Padilla, 339 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Recobriment asfàltic amb paviment sonoreductor al carrer Marina, 

districtes Horta-Guinardó i Eixample / Av. Diagonal – c/ Taxdirt  

Sanejament de les zones més deteriorades i estendre una nova capa de rodament 

amb paviment sonoreductor. S’han canviat 31 reixes d’embornals i 25 tapes de 

clavegueram) 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Import de l’actuació de tot el tram Av. Diagonal-c/ Taxdirt: 225.310€ (IVA inclòs) 
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Adequació del solar del Passatge Sant Pere, 8 

23/04/2015 

SOLAR PRIVAT. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA. 

L’actuació ha consistit en l’enderroc de l’edifici existent per tal de mantenir les 

condicions de seguretat i salubritat dels entorns. Una vegada realitzat l’enderroc, 

s’ha aplicat un tractament específic al terreny per evitar el creixement de plantes. 

Import de l’actuació: 14.008,79 euros (IVA inclòs) 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Estat durant l’actuació 

Passatge Sant Pere, 35-41– Actuació de neteja 

Import de l’actuació: 27.725,72 €  (IVA inclòs) 

L’actuació consistirà en l’enderroc del 

mur existent per tal de mantenir les 

condicions de seguretat i salubritat 

dels entorns. Tanmateix es realitzarà 

la desbrossada del solar i s’aplicarà 

un tractament herbicida per evitar la 

proliferació de males herbes.  

SOLAR PRIVAT. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA. 

Data inici: 1 de juny 2015 
Durada aproximada d’execució: 1 mes 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Estat durant l’actuació 

Instal·lació de jocs de gent gran a Ronda Guinardó 

Import de l’actuació: 4.230,77 € (IVA inclòs) 

Es preveu instal·lar a la entrada del Parc de les Aigües, al llarg del mes 

de maig. 

Seran de tipus fitness i estaran formades per 4 jocs de gimnàs i 2 

pedaliers per a banc.  

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 



    

Plaça Sanllehy 

L’actuació contempla la cobertura del pou de l’estació, la urbanització de la plaça i la millora de 

la mobilitat de vianants i vehicles mitjançant l’ampliació del carrer Ramiro de Maeztu. 

Aquestes obres s’emmarquen en 

les actuacions consensuades entre 

la Generalitat i l’Ajuntament de 

Barcelona per arranjar l’entorn de la 

plaça Sanllehy. 
 

Inici obres: 1 d’octubre 2014  

Durada prevista: 9 mesos 

Import de l’actuació: 1.600.000 € (IVA inclòs) 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Estat durant l’actuació 

Semaforització de la cruïlla Alcalde de Móstoles/Encarnació 

Import de l’actuació: 45.771,73 € (IVA inclòs) 

 Les obres han contemplat la col·locació de 8 

semàfors amb tecnologia LED amb els diferents 

elements necessaris per ordenar la circulació de 

cada carrer.  

 Aquesta instal·lació també ha contemplat la 

col·locació dels elements de control i regulació 

necessaris amb connexió a la xarxa semafòrica 

existent i al Centre de Control de Trànsit. 

 Esta prevista la seva posada en servei durant la 

setmana del 27d’abril de 2015 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Estat durant l’actuació 

Petanques Ronda Guinardó 

Import de l’actuació: 34.509,18 € (IVA inclòs) 

L’actuació ha consistit en la realització d’obres en el local existent al Parc 

de les Aigües per adaptar-lo per WC i la millora de l’enllumenat amb la 

col·locació de nous bàculs a les pistes. 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Estat durant l’actuació 

Pla de Civisme 

 Es tracta d’una campanya que pretén sensibilitzar els 

propietaris sobre la correcta tinença d’animals de companyia, 

convivència a l’espai públic i recollida d’excrements al Baix 

Guinardó. 

 Aquesta campanya s’ha realitzat en col·laboració amb el Pla 

d’Ocupació del Districte, la Guàrdia Urbana i el Departament 

de Neteja de l’Ajuntament. 

 La campanya ha tingut, com a zona d’actuació: 

a)  Jardins d’Hiroshima: carrers: Thous, Castillejos, Josep 

Ciurana, Pere Costa, Niça, ronda Guinardó, entrada Seu 

del Districte i zona petanques 

b)  Carrer Encarnació: passatge de Lligalbé, passatge Sant 

Pere, Lepant – zona sauló-  

c) Jardins príncep de Girona: Llorens i Barba, Santa 

Carolina, Rosalía de Castro, passatge Bergnes de les 

Cases, i passatge Tinent Costa 

 S’han distribuït un kit bosses amb os dispensador de bosses 

de plàstic, un fulletó informatiu amb l’eslògan “sigues net, no 

hi deixis el regalet”. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Pla de Civisme 

Del 14 de gener al 2 de febrer de 2015 

 

 Intervencions amb propietaris amb gos:   186 

 Intervencions amb usuaris sense gos:             7 

 Total d’intervencions:   193 

 Total flyers repartits:   202 

 Total ossets repartits:   233 

 Total gossos potencialment perillosos:      6 

 Total coneixement la normativa:  184 

 Total no coneixement la normativa:     9 

 Total queixes:       2 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona 

 L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa el Pla Compromís per 

l’Ocupació a Barcelona per fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de 

Barcelona de més de 40 anys, amb més de 12 mesos en situació d’atur, i persones amb 

especials dificultats d’inserció o en risc d’exclusió social. 
 

 Les pimes que contractin persones d’aquests col·lectius rebran ajuts de fins a 18.000 € per 

cada nou contracte. 

 El primer incentiu fix serà d'un import màxim de 6.000 € pels primers sis mesos de durada, que 

haurà d’incloure un programa de formació al treballador per part de l’empresa, i de fins a 12.000 

€ més, si l'empresa manté el contracte laboral durant el proper any. 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Servei d’informacio i assessorament en matèria d’ocupació a l’OAC 

La Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) d’Horta-Guinardó compta, a partir d’aquest 

abril, amb un servei d’informació i assessorament en matèria d’ocupació. 

  

Es tracta d’un un servei d’informació i primera orientació en matèria d’ocupació i 

autoocupació integrat, i que permet derivar la persona cap als serveis de Barcelona 

Activa més ajustats a les necessitats i demandes que presenti. S’hi presta atenció 

personalitzada per resoldre de manera àgil els dubtes del ciutadà, i no cal cita 

prèvia per tal de facilitar al màxim l’accessibilitat dels usuaris a la informació 

requerida. 

L’assessor en matèria 

d’ocupació atent en horari: 

de dilluns a divendres 

de 8.30h a 14.30h  
(no cal cita prèvia). 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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El projecte contempla l’ampliació del parc amb l’alliberament dels terrenys ocupats 

per l’antiga caserna militar del c/. Lepant , uns 2.300 m2  més de parc. 

Aquesta actuació millorarà aspectes de seguretat i  de manteniment del parc, així 

com la neteja de la zona del llac . 

Pressupost: 1.073.887€ 
Actuació 3 fases: 
 Condicionament de la part superior del Parc, 

millores en els paviments, rampes i 
accessos; horts urbans lligats al Casal de 
gent gran i instal·lació de programador de 
reg  

 Arranjament del llac: millores en el 
manteniment del llac amb la instal·lació 
d’una depuradora  

 Propostes del procés de participació: 
Ampliació de l’àrea de gossos i nova àrea 
de joc a  l’espai dels antics habitatges de 
la caserna militar. 

Jardins Príncep de Girona - Ampliació i millora del parc 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Adequació de la zona verda del carrer Padilla 393-397 i resolució de 

patologies 

   

Estat abans 

i després de 

l’actuació 

Es tracta de les obres corresponents a dos àmbits d’actuació ubicats al carrer Padilla 

393-397: 
 

- Adequació de la zona verda inferior com a nova àrea de jocs infantils. 

- Resolució de les patologies existents en l’espai d’accés als edificis. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Import de l’actuació: 

132.500,00 € IVA inclòs 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Remodelació Biblioteca Mercè Rodoreda 

L’actuació consisteix en la remodelació del bar existent a la planta baixa de la 

biblioteca, per tal de convertir-lo en sala d’actes. 

Alhora es millora el revestiment de la façana mitjançant la col·locació d’una fusteria 

nova i unes lames de protecció solar. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Import de l’actuació: 288.702 € 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Millora de l’enllumenat 

    

    

C. Alcalde Móstoles 

L'actuació consisteix en la substitució integra del enllumenat del carrer, 

incloent les línies elèctriques soterrades per a l’alimentació dels punts de 

llum, suports i llumeneres. 

Import de l’actuació: 157.100 € 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Millora de l’enllumenat 

    

    

C. Castillejos 

L'actuació consisteix en la substitució integra del enllumenat del carrer, 

incloent les línies elèctriques soterrades per a l’alimentació dels punts de 

llum, suports i llumeneres. 

Import de l’actuació: 247.350 € 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Adquisició del solar “Talleres Muñoz”  

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Fases: 

1.- Adquisició del solar i enderroc 

2.- Urbanització pel condicionament d’una zona d’estada (en licitació) 

3.- Redacció del projecte executiu d’equipaments i parc (licitació) 

Import de l’actuació: 120.000 € (IVA inclòs) 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Arranjament espai públic del C. Lepant cantonada Ptge. Sant Pere 

Els treballs d’arranjament van consistir en diverses actuacions puntuals de reparació i 

millora del paviment de vorera en estat deficient al voltant de l’espai en qüestió, 

l’anivellament de rasants amb sauló, la substitució dels graons d’accés del Passatge 

Sant Pere per una rampa de formigó raspallat, la millora de la xarxa de clavegueram per 

evitar les escorrenties produïdes sobre la vorera del carrer Lepant i la substitució dels 

bancs existents per uns de nous. Alhora, s’ha eliminat la rampa existent a l’escala, 

substituint-la per graons, i instal·lat diversos passamans per a millora l’accessibilitat dels 

vianants i posar l’espai en normativa. 

Import de l’actuació: 

20.452,63 € 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Estat durant l’actuació 

Pistes poliesportives Carrer Sardenya 

El projecte no s’ha pogut executar, per 

manca l’autorització de cessió dels 

terrenys per part del Ministeri de Defensa.  

 

Es podrà executar la pròxima legislatura. 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 



29 

    

Estat durant l’actuació 

Aprovació del Pla Especial Urbanístic del recinte modernista de Sant pau 

El Pla Especial 

Urbanístic preveu la 

obertura d’un carrer 

peatonal que comuniqui 

C/ Cartagena amb C/ 

Sant Quintí 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Els veïns dels barris 

adjacents poden fer-se el 

carnet Amic veí (5 €), per 

visitar el recinte tot l’any de 

forma lliure i il·limitada. 
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Procés participatiu 

Jardins Príncep  

de Girona 

 

El consell de barri de Can Baró / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

Seqüència del procés 
 

 3 sessions del Grup Motor i de Seguiment   
 Comissió de Seguiment, 2/10/2014 
 Consell de Barri del Baix Guinardó, 22/10/2014 
 Jornada lúdica i participativa, 26/10/14. 
 Sessió de retorn a la Comissió de Seguiment del Baix 

Guinardó, 24/11/2014 
 Sessió participativa al Casal de gent gran, 16/12/14 
 Treballs amb l’EMB Marina (amb l’AMPA i la Direcció) 
 Sessió de retorn amb la Comissió de Seguiment del Baix 

Guinardó, 11/03/15 
 Sessió de retorn, Comissió de Seguiment, 11/3/2015 

Objectius 
1. Promoure un espai de trobada i de coneixement entre el 

veïnat del barri. 
2. Analitzar l’estat actual, elaborar propostes per a la 

millora dels jardins i definir els nous usos del solar buit. 
 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   



Jornada Participativa (26 d’octubre de 2014) 
 

Objectiu: Recollir propostes per a la millora dels jardins i per definir els nous usos pel 
solar de les antigues casernes militars 

1509 aportacions recollides 
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Taules participatives: 

850 aportacions 
Xarxa participativa:   

398 aportacions 
Mural participatiu: 261 

aportacions 

Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

Sessió participativa, al Casal de la gent gran del Baix Guinardó, 16 de desembre de 

2014 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

 

Fruit del procés de participació, en què van prendre part 855 persones, es van 

extreure una sèrie de conclusions les quals es poden agrupar en les següents 

peticions i mesures correctores: 

 

• Diversificar per edats i ampliar la zona de jocs infantils  Noves zones 

de joc a Travessera-Lepant 

 

• Fer una pista poliesportiva i equipament de la pista de ciment existent 

 Construcció d’una pista de bàsquet 3x3 i pintat de línies de la pista amb 

porteries 

 

• Ampliació de la zona per a gossos per evitar problemes incívics   

Ampliació i millora de l’àrea de gossos 

 

Aquestes mesures correctores han desenvolupat en les següents actuacions: 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

Les obres contemplen la construcció d’una pista de bàsquet 3x3 i el pintat de línies 

de joc i la col·locació de porteries a la pista de formigó existent. 

Import de l’actuació: 52.755,89€  € (IVA inclòs) 

Construcció d’una pista de bàsquet 3x3 i pista amb porteries  

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

Construcció d’una pista de bàsquet 3x3 i pista amb porteries  

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

Construcció d’una pista de bàsquet 3x3 i pista amb porteries  

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

També es contempla la construcció d’àrees de joc diversificades per edats, amb 

una zona per a nens i nenes de 0 a 5 anys i un joc adaptat. 

Import de l’actuació: 126.766 € 

Construcció d’una àrea de jocs infantils 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 

Els treballs contemplen la retirada dels elements existents, tanca de fusta i vorada de 

formigó. També tractament de la superfície de forma que s’aconsegueixi una ampliació. 
 

També s’està fent l’aportació i estesa de sauló. 
 

Igualment hi ha la instal·lació de tres elements de jocs per a gossos, homologats, que 

formen part del circuit Agility. L’ampliació de la zona existent també recomana el trasllat 

de la font per ordenar millor tot el recinte i, finalment, cal preveure una instal·lació de 

reg per tres til·lers que es planten de nou, provinents de viver. 

Ampliació i millora de l’àrea de gossos existent  

Import de l’actuació: 

50.176,28 € (IVA Inclòs) 

Nova superfície resultant: 

780 m2 

(increment de 440 m2) 

El consell de barri de Baix Guinardó / 28 d’abril de 2015   
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Estat durant l’actuació 

Hort Urbà vinculat al Casal de Gent Gran 

Properament es prepararà el terreny: airejar, preparació del terra, rec, baranes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preveu que entri en funcionament al setembre de 2015. A l’any vinent participarà 

l’EMB Marina 

Procés participatiu Jardins Príncep de Girona 
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Torn obert de paraules 

03 
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