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Mapa del barri 

Nombre d’actuacions 

- Mobiliari urbà................ 7 actuacions 

- Paviment/voreres......... 28 actuacions 

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

- Equipaments................ 1 actuació 

- Vorades........................ 1 actuació 

- Solars........................... 2 actuacions 

- Escossells/Jardineria..  10 actuacions 

- Neteja…………………. 3 actuacions 

- Tancaments……………. 1 actuació 

- Baranes……………….. 1 actuació 

- Revestiments…………. 1 actuació 

- Enllumenat……………. 6 actuacions 

- Equipaments…………. 1 actuació 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

ORDRES DE TREBALL - Via Pública - REALITZAT 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Ptge. Llívia, 75 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Juliol, 4 Vorada Reposició d'una peça de la vorada de granit 
Varsòvia, 47 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Amèrica, 6 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Rda. Guinardó, 241 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Trobador, 25 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Av. Mare de Déu de Montserrat, 226 Neteja Neteja de pintades a la façana de la cantonada amb el carrer Segle XX 

Amèrica, 21 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient i d'un escossell 
Av. Mare de Déu de Montserrat, 156 Paviment Reparació de paviment de vorera solt 
Brussel·les, 25 Tancaments Canvi del candau de la porta del solar 

Amèrica, 3 
Paviment 

Reparació de paviment de vorera en estat deficient per les arrels de 
l'arbrat 

Sant Antoni  Maria Claret, 199 Paviment Reparació de 8 m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Trobador, 35 
Paviment 

Reparació de 5 m2 de paviment de vorera en estat deficient per les 
arrels de l'arbrat 

Lluís Sagnier, 44 Mobiliari urbà Col·locació de fitons 
Vinyals, 1 Paviment Reparació esglaó en estat deficient als Jardins de Frederica Montseny 

Segle XX, 55, 63 i 65 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Antic del Guinardó, 11 Escossell Reparació d'escossell 
Rda. Guinardó, 114 Gual Reposició peces de granit trencades del gual 
Rda. Guinardó, 99 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Segle XX, 48 
Paviment + 
Escossell 

Reparació de 12 escossells i dos desperfectes en el paviment de 
vorera 

Teodor Llorente, 9,11,17 i 21 Paviment Reparació de 12 m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

ORDRES DE TREBALL - Via Pública - REALITZAT 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Sant Quintí, 134 Paviment Pavimentat de 2 m2 de vorera 

Antic del Guinardó, 1-15 Mobiliari urbà Reparació de 2 bancs en estat deficient 
Xiprer, 1 Escossell Reparació d'escossell 
Av. Mare de Déu de Montserrat, 232 Paviment Reparació de 4 m2 de paviment de vorera solt 
Mare de Deu de Montserrat, 207 Neteja Neteja de pintades de la façana 

Guinardó, 113 
Senyalització Subministrament i posterior retirada de tanques per a la festa 

"Guinardó a escena" tardor 2014 

Segle XX, 63 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient amb panot de flor 
Art, 87 Mobiliari urbà Col·locació d'un banc 

Xiprer, 55 Paviment Reparació de 7 m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Xiprer, 46 
Paviment + 
Escossell 

Reparació de 9 m2 de paviment de vorera en estat deficient i un 
escossell 

Escornalbou, 45x Jardineria Reomplert amb terres de pou existent en el parterre 

Rbla. Volart, 96 Escossell Cobertura d'escossell anul·lat 
Torrent de Melis, 113 Neteja i esbrossada 

de solars 
municipals any 
2014 

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.  

Brussel·les, 5-33 

Doctor Cadevall, 21-23 

Pl. Salvador Riera, 2 Treballs de 
col·locació de 
mobiliari urbà 

Aquest expedient ha recollit els treballs de col·locació de mobiliari 
urbà, no inclosos a les tasques de la brigada.  Lluís Sagnier, 48 

Maspons i Labrós, 2 

Feliu, 10 Subministrament i 
col·locació de 
baranes  

Aquest expedient recull 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. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

ORDRES DE TREBALL - Via Pública - PREVIST 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Telègraf, 79 Revestiment Reparació de revestiment en estat deficient 
Segle XX, 67 Mobiliari urbà Col·locació de 2 bancs 
Pl. Salvador Riera, 7 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Villar, 34 Paviment + Escossell Reparació d'escossell i del paviment de vorera corresponent 
Doctor Valls, 6 Paviment Reparació de 60m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Segle XX, 1 
Escossell + 
Senyalització 

Cobertura d'escossell anul·lat davant la porteria i trasllat de senyal de zona 
de càrrega i descàrrega 

Sales i Ferrer, 71 Escossell Cobertura d'escossell anul·lat 

Sant Quintí, 138 
Paviment + Mobiliari 
urbà Reparació de paviment de vorera en estat deficient i col·locació de fitons 

Segle XX, 22 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Gènova, 28 Mobiliari urbà Reposició d'un fitó desaparegut 
Pl. Catalana, 1 Paviment Reparació del paviment de la zona de vianants en estat deficient 
Pl Catalana, 5 Jardineria Rreparació de les jardineres existents 
Renaixença, 1 Paviment + Escossell Reparació de 4 m2 de paviment de vorera en estat deficient i un escossell 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

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 

Reparació de 12 escossells + reparació de dos desperfectes en vorera a prop 

del carrer Segle XX, 48. 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

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 

Reparació de paviment de panot al carrer Xipre, 55 / Teodor Llorente del 9 al 

21 / Xiprer 1 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de voreres 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Les obres executades en aquest contracte han consistit en l'arranjament 

de les voreres (panot, escossells, guals, etc.) a diferents punts de la 

Rambla Volart i el carrer Amèrica. 

    

Actuacions realitzades al carrer Amèrica     

Actuacions realitzades a la Rambla Volart 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de l’enllumenat 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

    

C. Torrent de Melis 

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. 

Estat abans de  l’actuació 

Estat després de l’actuació  

Import de l’actuació: 76.200€ 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de l’enllumenat 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

C. Brussel·les, Sèrbia, Florència 

L'àmbit d'actuació contempla el carrer Brussel·les, Sèrbia i Florència. Es realitza el 

canvi dels punts de llum amb tecnologia LED, cablejats i suports. S'instal·len nous 

suports sobre vorera als carrers Sèrbia i Brussel·les i nous suports a la façana del 

carrer Florència.  

Estat abans de  l’actuació 

Import de l’actuació: 204.048 € 

Estat abans de  l’actuació 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de l’enllumenat 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

C. Telègraf 

L’actuació realitzada contempla el canvi de font de llum amb tecnologia LED i 

suports.  

S'ha executat la substitució integral de l’enllumenat (suports i llumeneres), incloent 

les línies elèctriques soterrades per l’alimentació dels nous punts de llum.  

Estat abans de  l’actuació 

Import de l’actuació: 87.386 € 

Estat després de  l’actuació 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de l’enllumenat 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

C. Renaixença (entre Sant Quintí i Villar) 

L’actuació executada contempla el canvi de font de llum amb tecnologia LED i 

suports.  

S'ha executat la substitució integral de l’enllumenat (suports i llumeneres), incloent 

les línies elèctriques soterrades per l’alimentació dels nous punts de llum. 

Estat abans de  l’actuació 

Import de l’actuació: 154.055 € 

Estat després de  l’actuació 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de l’enllumenat 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

C. Escornalbou (entre Renaixença i Pg Maragall) 

L’actuació executada contempla el canvi de font de llum amb tecnologia LED i 

suports.  

S'ha executat la substitució integral de l’enllumenat (suports i llumeneres), incloent 

les línies elèctriques soterrades per l’alimentació dels nous punts de llum. 

Estat abans de  l’actuació 

Import de l’actuació: 154.490,43 € 

Estat després de  l’actuació 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de l’enllumenat 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

C. Llobet i Vall.llosera i pl. Catalana 

L’actuació executada contempla el canvi de font de llum amb tecnologia LED i 

suports.  

S'ha executat la substitució integral de l’enllumenat (suports i llumeneres), incloent 

les línies elèctriques soterrades per l’alimentació dels nous punts de llum. 

Estat abans de  l’actuació 

Import de l’actuació: 282.711 € 

Estat abans de  l’actuació 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Solar al costat CEM Guinardó  

(Pati escola especial Mare de Déu de Montserrat) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

L'actuació consisteix en la modificació de les explanades existents, per tal 

d’obtenir-ne dues de noves de mides diferents que permetin un ús més 

versàtil de l’espai. Així mateix, també s'estan realitzant tots els treballs de 

contenció de terres necessaris per al correcte funcionament de l’espai. 

    

Estat abans de  l’actuació 
Estat actual de  l’actuació 

Import de l’actuació: 

120.843,10 € 
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Millora de la Plaça Catalana 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

A la plaça Catalana s’està realitzant uns actuació global, consistent en: 

• Millora de l’enllumenat amb tecnologia LED, canvi del cablejat i 

suports. L’alçada de les llumeneres és de 4 m.  

• Col·locació d’una nova xarxa de reg als parterres existents per a la 

nova plantació de flor de temporada.  

• Arranjament de les jardineres existents, així com la substitució del 

mobiliari urbà existent, renovant el model col·locat i millorant la ubicació 

dels nous elements i arranjament del paviment existent malmès. 

• Implantació d’un nou gual per accés a la plaça.  

• Reasfaltat de l’anella exterior de la plaça.  

    

Import de l’actuació: 150.000 € 
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Finalització de la redistribució d'espais interiors modificant els accessos 

a la residència 

Casal de Gent Gran i Residència Parc del Guinardó 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Execució de l’obra Estat actual. Espai en funcionament 

Import de l’actuació: 850.000 € 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    



    

    

Implantació de l’Àrea Verda al Guinardó 

La posada en funcionament de la nova 

Àrea verda al barri del Guinardó serà al 

llarg del mes de maig. 

19 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

    

Urbanització L-9 Guinardó 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

La urbanització de la L-9 Guinardó es realitzarà en 2 fases: 

 

1a fase: Recuperació d’espais davant de l’hospital i dels passos de 

vianants. Retirada d’elements a l’interior de la zona d’obres. 

La intervenció recupera 864 m2. Previsió de licitació: Maig 2015 

 

2ª fase: Urbanització completa. Previsió d’execució: 2016  
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Illa UA3 i Nou Mercat del Guinardó 

El nou mercat del Guinardó, amb el centre comercial, 
inaugurat al desembre de 2014, té un accés principal 
per la nova plaça oberta de 2.000 m2, i l’altre pel 
c/.Teodor Llorente.   
 
•  S’ha mantingut la torre amb façana a la cruïlla de 

Passatge de Llívia i del c/.  Oblit.  
•  S’han instal·lat escales mecàniques i ascensors; 

plaques fotovoltaiques i un sistema de refrigeració 
d'aire fred i calent.  

• Cada parada disposa d'una cambra frigorífica i de la 
possibilitat d'afegir un obrador. 

 Aportacions municipals 2012-2014:  

4,5 milions 

L’Illa UA3, pol de centralitat del barri, agrupa un conjunt d’equipaments actualment en fase final d’execució 
d’obres: el  CAP, el mercat amb un centre comercial, la Residència, espai per a joves, adolescents i famílies, i 
l’aparcament. Les obres d’urbanització de l’interior de l’illa, previstes per fases, tenen previst acabar al mateix 
temps que les edificacions, a la primavera 2015. 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Escola Bressol del Guinardó 

Es tracta d’un Centre d’Educació de Pre-escolar per a nens de 0 fins a tres anys dividits en 6 

grups. Consta de 1 grup de 0/1 anys, de 2 grups d’1/2 anys i de 3 grups de 2/3 anys  
 

També inclou una sala de usos múltiples de funcionament paral•lel que actua de connexió entre 

la zona de cuina i les aules dels nens de 1 a 2 anys, i les aules dels nens de 2 a 3 anys. 
 

El pati exterior es una peça fonamental del conjunt: lloc comú, espai de trobada i d’activitats 

Façana pati  Façana accés 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE : 2.540.376,18 euros 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Recuperació Patrimoni del Guinardó - Mas Ravetllat Pla 

Amb l’adquisició dels 33.000 metres 

quadrats del solar de Mas Ravetllat, el barri 

del Guinardó guanyarà a més un gran parc 

urbà. 

Propers passos: 

• Primeres actuacions d’adequació de la 

vegetació existent i tancaments exteriors. 

• Inici de l’estudi topogràfic del terreny 

• Encàrrec d’un projecte per la creació del 

nou parc. 

JORNADES DE PORTES OBERTES: 

• Diumenge 10 de maig 

• Diumenge 17 de maig 

    Horaris: de 10:30 a 14h 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Recuperació Patrimoni del Guinardó - Torre Garcini 

L’Ajuntament ha aturat l’enderroc previst l’any 2011 i té per objectiu adquirir la 

Masia de Can Garcini i el jardí que l’envolta i convertir-ho en equipament 

municipal. 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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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) 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Noves escales mecàniques al carrer Telègraf 

Col·locació d'una escala mecànica de 20,44 metres de longitud i una inclinació de 

27,30º al costat Llobregat del carrer Telègraf, que resoldrà el desnivell existent entre 

el carrer Varsòvia i l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. L'actuació ha mantingut 

l'arbrat existent, arranjant els diferents paviments i transformar les zones d'estada 

amb la incorporació de nou arbrat, enllumenat i mobiliari urbà. 

Import de l’actuació: 

685.683,81 € IVA inclòs 

Abans de l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Estat actual 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Remodelació de la piscina d'estiu CEM Guinardó 

Obres de remodelació de la piscina exterior d'estiu del CEM Guinardó, per tal 

d'eliminar patologies i millorar-ne les condicions tècniques i de seguretat. 

Estat abans de l’actuació 

Import de l’actuació: 219.693,65 € IVA inclòs 

Estat després de l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Nova plaça al solar del carrer Escornalbou 

Les obres executades han consistit en l’adequació del solar comprès entre la vorera 

del carrer Escornalbou, el carrer Renaixença i la Ronda Guinardó, amb la configuració 

de tres zones d'estada comunicades entre si amb camins de formigó raspallat, 

rampes i escales. Alhora s'ha dotat la zona de nou enllumenat, una àrea de jocs 

infantils, una àrea de jocs de psicomotricitat, mobiliari urbà i una font d'aigua. 

Pressupost : 155.816,45€ 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Parc dels Tres Turons 

Impuls a la creació del Parc dels Tres Turons:  

Bateria antiaèria, urbanització C/ Marià Labèrnia i Labèrnia, urbanització 

C/ Mülhberg, Talleres Muñoz 

Els espais museïtzats obren en els següents horaris:  
dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 hores, 
entrada lliure.  
Dimecres de 17 a 20 hores, les visites són acompanyades 
amb reserva prèvia obligatòria (Tel.932562122 i reservesmuhba@bcn.cat) 

a un preu de 2€.   
 
El cim del turó, com fins ara, seguirà sent d’accés 
lliure. 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    

mailto:reservesmuhba@bcn.cat
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Urbanització C/ Torre dels Pardals 

Pressupost previst: 1.100.000 € 

L’actuació consisteix re-urbanitzar els trams pendents, seguint la mateixa 

urbanització de la resta de trams. Previsió d’execució: 2016 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Urbanització dels carrers al voltant Illa d’equipaments UA3 

Es realitza en 2 fases: 

Fase A: carrer Teodor Llorente i passatge Llívia 

Fase B: carrer Oblit 

Previsió de licitació (fase A i B): 

Maig 2015 

 

Pressupost previst: 1.100.000 € 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    



Intervenció del Vicepresident del 

Consell de Barri 
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Torn obert de paraules 

03 

34 

El consell de barri del Guinardó / 9 d’abril de 2015    




