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Mapa del barri-ubicació de les actuacions 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Nombre d’actuacions 

- Mobiliari urbà...................  4 actuacions 

- Paviment/voreres............  3 actuacions 

- Senyalització...................  2 actuacions 

- Equipaments...................  9 actuació 

- Neteja solars...................  1 actuació 

- Escossells………….…....   1 actuació 

- Accessibilitat……….……. 1 actuació 

- Espais d’estada………....  1 actuació 

- Carril bici….……….…….  1 actuació 

- Varis…………………..….  3 actuacions 
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VIA PÚBLICA 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Pl. Josep Pallach 1 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Can Travi 37 Senyalització Subministrament i instal·lació de senyal de trànsit 
Av. Can Marcet  36 Mobiliari urbà Subministrament i col·locació de pilona segons protocol de guàrdia urbana 

Pare Mariana 1 Escossells Retirada i cegat d'escossell  
Av. Can Marcet  1 Mobiliari urbà Subministrament i col·locació de nous bancs i reparació de bancs existents 

Jorge Manrique  16 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer  11 Senyalització Subministrament, col·locació i posterior retirada de senyalització per al Holi Festival of 

colours Barcelona 2015 

Pl. Sibil·les  1 Mobiliari urbà Substitució de dotze unitats de bancs romàntics per neobarcino 

Av. Can Marcet  7 Paviments Reparació del paviment de la zona d'aparcament 
Pare Mariana 
  

2 
  

Neteja i 
esbrossada de 
solars municipals 

Els treballs inclosos en aquest expedient són específics de jardineria a diversos solars 
municipals i espais verds del Dte., amb una empresa d'inserció social.  

Joan Cornudella 
  

  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. 

Pl. Sibil·les 
  

1 
  

Arranjament de 
la Plaça de les 
Sibil·les 

Les obres executades en aquest contracte han consistit en l'ampliació de la vorera frontal 
a la plaça, l’arranjament del perímetre de l’àrea de jocs infantils existent i la cobertura 
amb sauló dels reguerots de l'espai. Alhora, s'han substituït els topalls existents als 
accessos de la plaça per pilones fixes i extraïble per tal de millorar l'accessibilitat dels 
vianants. 

Jorge Manrique 
  

s/n 
  

Millora 
d'accessibilitat als 
barri de la Vall 
d'Hebron 

El present contracte ha tingut per objecte la realització de la millora de l’accessibilitat dels 
vianants  amb la pavimentació del tram superior del carrer Jorge Manrique, a tocar de la 
Ronda de Dalt, a base de llamborda de pedra natural, de dimensions 10x30x7cm, sobre 
nova base i reblert de les juntes. 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

EQUIPAMENTS 
NOM I LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
CASERNA GUÀRDIA URBANA 
DTE. 07 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

47-51 Varis Reparació d'instal·lació elèctrica, d'aigua, climatització i d'elements 
interiors 

CASAL BARRI VALL D'HEBRÓN 
I LUDOTECA 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

45 Varis Reparació d'instal·lació elèctrica, calefacció i d'elements exteriors 

CASAL GENT GRAN VALL 
D'HEBRÓN 

Arquitecte Moragas 5 Varis Reparació d'instal·lació de calefacció 

CASERNA GUARDIA URBANA 
DTE. 07 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

47-51 Control i anàlisi 
de l'aire 
condicionat 
interior als 
equipaments 
del Dte, any 
2014 

Treballs específics de control de la qualitat de l'aire a l'interior dels 
edificis del Districte d'Horta-Guinardó, no inclosos dins la contracta de 
manteniment anual. CASAL BARRI VALL D'HEBRÓN 

I LUDOTECA 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

45 

CASAL GENT GRAN VALL 
D'HEBRON 

Arquitecte Moragas 5 

CASAL BARRI VALL D'HEBRÓN 
I LUDOTECA 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

45 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 VALL 
D'HEBRÓN 

Arquitecte Moragas 5 

CASERNA GUARDIA URBANA 
DTE. 07 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

47-51 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.  CASAL BARRI VALL D'HEBRÓN 

I LUDOTECA 

Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer 

45 

CASAL GENT GRAN VALL 
D'HEBRÓN 

Arquitecte Moragas 5 

CEM VALL D'HEBRON-
TEIXONERA 
  
  
  

Granja Vella 
  
  
  

10-12 
  
  
  

Manteniment 
estació 
transformadora 

Amb l'objectiu de realitzar correctament el manteniment de l'estació 
transformadora de mitja tensió instal·lada pel subministrament elèctric 
del CEM Vall d'Hebron - Teixonera, ha estat preceptiu disposar d'un 
contracte que asseguri un correcte manteniment de la instal·lació i 
assistència sobre qualsevol incident que pugui produir-se. 
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Obres de manteniment 

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de 

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

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Refer vorera de paviment de panot al carrer Jorge Manrique 

Estat abans 

de l’actuació 

Estat durant l’actuació 

Estat durant 

l’actuació 

Estat després de l’actuació 
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Obres de manteniment 

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de 

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

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Estat abans 

de l’actuació 
Estat durant 

l’actuació 

Estat després de l’actuació 

Reparació de paviment a la zona d’aparcament a la Av. Can Marcet, 7 

Sanejament reguerots av. Can Marcet (davant CETT) 

Estat abans de l’actuació 
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Implantació de jocs lúdics i de salut a la Plaça de les Sibil·les 

Creació d’un circuït de jocs lúdics i de salut al costat de l'àrea de jocs infantils 

existents a la Plaça de les Sibil·les. 

També s’ha realitzat actuacions complementàries: ampliació de la vorera frontal a la 

plaça, l’arranjament del perímetre de l’àrea de jocs infantils existent, la cobertura amb 

sauló dels reguerots de l'espai i la substitució de 13 bancs.  

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Millora enjardinament 

Aquest mes d’abril es preveu la plantació d'arbustos a la Vall d'Hebron.  

Degut a que es tracta d’una zona bastant ombrívola i amb arbres molt grans, s'han 

buscat indrets on els arbustos poguessin desenvolupar-se millor i sobre tot rebre 

llum per tal de poder florir en condicions.  

  

Es plantaran un total de 50 uts d'arbustos amb flor, iniciant les feines de plantació 

la setmana del 24 al 30 d’abril. 

Ubicació: c/ Jorge Manrique /  c/. Ventura Rodríguez 

Plantació: Spiraea Japonica 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://kurowski.pl/images/katalog/1100_900/Spiraea_jap_Bullata_2_big.jpg&imgrefurl=http://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/roslina/425,spiraea-japonica-bullata&h=550&w=800&tbnid=ustQVqB8U6sYSM:&zoom=1&docid=efPBpsbgT3EwxM&ei=rpncVNnIGsb-UL3vgCA&tbm=isch&ved=0CEsQMyhDMEM4ZA
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Millora enjardinament 

Ubicació: c/ Jorge Manrique / c/ Rubio i Balaguer 

Plantació: Weigelia florida 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=weigelia+florida&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hgtvgardens.com/flowers-and-plants/old-fashioned-weigela-weigela-florida&ei=0Q4tVfXWCc2AaYffgagI&bvm=bv.90790515,d.ZGU&psig=AFQjCNGo21plFt-oauEB8rM9mUKTBNMTwQ&ust=1429102545826629
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Millora enjardinament 

Ubicació: c/ Berrugete / c/ Rubio i Balaguer 

Plantació: Clivia miniata 

Ubicació: Interior c/. Ventura Rodríguez 

Plantació: Mahonia media(floreix Hivern) 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.dinsan.com.au/media/91179/cliviaminiata-land.jpg&imgrefurl=http://www.dinsan.com.au/plants-products/plant-database/clivia/clivia-miniata.aspx&h=400&w=600&tbnid=F1-0KDRZx-FRzM:&zoom=1&docid=uNAN5k355dAcHM&ei=oJrcVJiCIIHEUojxg4gM&tbm=isch&ved=0CCsQMygMMAw
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.burncoose.co.uk/site/img/products/large/Mahonia_x_media_Charity.jpg&imgrefurl=http://www.burncoose.co.uk/site/plants.cfm?pl_id=2871&h=525&w=700&tbnid=cNpHuc50aRmRDM:&zoom=1&docid=qU8TSFNhRU-tKM&ei=JZ7cVMGjH8jmUsKeg_gB&tbm=isch&ved=0CDQQMygRMBE


12 

    

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

    

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

PLAÇA JOAN CORNUDELLA 

En aquests moments s’estan 

estudiant les opcions de distribució 

de la plaça Joan Cornudella. La 

previsió és tenir la proposta entre la 

setmana del 27 d’abril i 4 de maig. 

Singularitat de la Plaça Joan Cornudella 

 

• La ordenança de terrasses estableix que és un espai de distribució prèvia, que permet: 

 

• Distribuir i ordenar les terrasses dins l’espai de la plaça 

• Establir el número màxim de taules per terrassa 

• Establir criteris d’ocupació de la zona 

• Establir les distàncies mínimes que han de respectar les terrasses i els seus 

elements. 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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CARRIL BICI AVINGUDA CAN MARCET (1 de 2) 

Programació dels treballs per a la creació d’un nou carril bici de doble direcció a 

l’av. Can Marcet, entre la pl. Botticelli i l’Av. Vall d’Hebron.  

 

La programació dels treballs serà la següent: 

- Del  dia 13 al dia 24 d’abril de 2015. Treball 

previs per a la creació del carril bici que consistiran 

en la creació de nous guals i l’arranjament de la 

vorera interior de la pl. Botticelli. 

Els treballs que requereixin ocupació de calçada 

es realitzaran en horari de 9:30 a 16:30 hores, 

amb l’ocupació d’un carril de la pl. Botticelli. 

- Del dia 9 al dia 10 de maig de 2015, Treballs de 

fresat i pintat del nou carril bici a l’av. Can Marcet, 

entre la pl. Botticelli i l’Av. Vall d’Hebron, deixant 

en tot moment un carril de circulació com a mínim 

en cada sentit de circulació. La senyalització de 

prohibició d’aparcament es realitzarà el dia 30 

d’abril de 2015. 

AMBIT DE L’ACTUACIÓ 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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CARRIL BICI AVINGUDA CAN MARCET (2 de 2) 

Estat actual 

Import: 

56.422.74 euros(IVA inclòs) 

Proposta 



    

Millores de paviments asfàltics 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Pavimentació de l’Avinguda Estatut.  

L’actuació consisteix en la renovació del 

paviment asfàltic de L’Av. Estatut entre pl. 

Botticelli i entrada al passeig de la Vall 

d’Hebron. Previsió: 25 i 26 abril 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   
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JORNADA PARTICIPATIVA del 22 de març  

 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   
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Trasllat del Centre de Serveis Socials de La Vall d’Hebron 

Nou Centre de Serveis Socials de La Vall d’Hebron 

500 m2 del local contigu al Casal de Barri de La Vall d’Hebron-CanTravi i 

s’han arranjat com a Centre de Serveis Socials. 
 

Import de l’obra: 480.692,82 € (IVA inclòs) 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Ampliació del casal de barri del Vall Hebron 

Ampliació del casal amb més i millors serveis i possibilitats de tallers als usuaris del 

casal:  

- Una nova aula taller: amb pica, nevera, forn i microones 

- Una nova sala de tecnologia: amb 12 ordinadors. 

- Una nova sala polivalent  

Import de l’actuació: 175.000 € 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Proposta d'implantació d'un nou ascensor al Pg. Vall d'Hebron, 143  

Implantació d'un ascensor a l'accés, pel Passeig de la Vall d'Hebron, 143, al pas 

soterrani que creua la Ronda de Dalt i comunica el carrer Poesia amb el carrer Juan 

de Mena. 

Estat abans de l’actuació 

Import de l’actuació: 121.054,45 € IVA inclòs. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   
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Arranjament vestidors Camp de Rugbi Teixonera (1a i 2a fase) 

Alhora, s’han eliminat les 

dutxes i el paviment de 

les mateixes i s’han 

col·locat dues mampares 

divisòries i una porta per 

independitzar aquesta 

zona de la ubicació 

actual de l'acumulador 

d'aigua calenta. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Substitució del paviment dels mòduls provisionals de vestidors existents, 

vinculats a l’activitat, i realització de desaigües de PVC puntuals per tal que 

no s’acumuli aigua a la superfície del nou paviment.  

Import de l’actuació: 58.045,74 € IVA inclòs. 
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simple torsió del 

tancament perimetral per 

una reixa electrosoldada 

més resistent, la millora i 

reparació de la 

impermeabilització de la 

coberta, l'arranjament de 

les fusteries existents i 

treballs varis de pintura. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Arranjament vestidors Camp de Rugbi Teixonera (1a i 2a fase) 

Les obres de resolució de les patologies d'humitats i tancaments de l'edifici i 

dels espais col·lindants del CEM Vall d'Hebron-Teixonera han consistit en la 

neteja i esbrossada dels talussos existents, la substitució de la reixa de 

Import de l’actuació: 95.510,78 € IVA inclòs. 
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Subministrament i col·locació de grades al camp de Rugbi Teixonera- 

Per tal de millorar el Camp de Rugbi Teixonera, es va encarregar el 

subministrament i la col·locació de 20 mòduls de graderies de 3 alçades 

distribuïts en dues zones, per a donar cabuda a 240 espectadors amb seients 

correguts i amb baranes. 

Estat després 

de l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Import de l’actuació: 21.746,85 € 
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Promoció d’habitatges de Can Cortada 

La promoció està formada per 160 habitatges en dret de superfície que tenen una 

superfície d'entre 60 i 81 m2 i consten de dos i tres dormitoris. Els habitatges són en 

règim de dret de superfície i tenen unes quotes mensuals d' entre 392 euros i 685 € 

amb aparcament inclòs, en funció de la superfície del pis i de si es financia el 80% ó 

el 100% del preu de venda. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Import de l’actuació: 19.939.572,41 € 
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Urbanització de l'espai de l'Av. Can Marcet i entorns habitatges de Can 

Cortada 

Fase 2: enjardinament, reg i el mobiliari urbà 

(562.354,23 € )  

L'actuació ha consistit en la urbanització de 

l'espai públic a l’entorn dels habitatges 

construïts per Bagursa a l'Av. Can Marcet: 

Fase 1: mitjançant l'adequació i pavimentació 

del terreny com a zona d'estada amb una àrea 

de jocs infantils i diversos jocs de 

psicomotricitat (146.398,54 €).  

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Finalització de la urbanització de l’Av. Marcet (1 de 2) 

S’ha redactat el projecte d’arranjament de l’últim tram de l’avinguda Can 

Marcet, per tal d’assolir els següents objectius: 

 

1. Transformació de l’espai actual destinat únicament a aparcament de 

vehicles en un espai urbà d’ús per a vianants 

2. Creació de zones d’estada, zones de jocs infantils i ubicació d’una zona 

de gossos. 

3. Adequació de l’enllumenat als requeriments actuals d’eficiència 

energètica garantint un nivell d’il·luminació adequat 

4. Ordenar i/o soterrar les línies aèries de serveis existents 

5. Millorar el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram 

Valoració econòmica estimativa: 1.359.254,15 € (IVA inclós) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Finalització de la urbanització de l’Av. Marcet (2 de 2) 

Imatge del projecte 



Informació dels diversos temes que 

afecten el barri 
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Cobertura de la Ronda de Dalt 

OPCIÓ DESCARTADA 

El consell de barri de la Vall d’Hebron / 21 d’abril de 2015   
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Cobertura de la Ronda de Dalt 
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Cobertura de la Ronda de Dalt 
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Cobertura de la Ronda de Dalt 
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Cobertura de la Ronda de Dalt 
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Cobertura de la Ronda de Dalt 
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Torn obert de paraules 
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