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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer 

Consell de Barri 

Nombre d’actuacions 

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

- Paviment/voreres.......4 actuacions 

- Equipaments..............4 actuacions 

- Murs.......................... 3 actuacions 

- Neteja solars............. 9 actuacions 

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

- Escosells………..….  2 actuacions 

- Baranes……………. 2 actuacions 

- Fonts……………….. 1 actuació 

- Franges perimetrals.. 1 actuació 

- Jocs Gent Gran…… 1 actuació 

 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Mapa d’actuacions 

de manteniment 



VIA PÚBLICA 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Av. Jordà  31 Murs Actuació per la reparació del mur de maons i la recol·locació de peces de graons prefabricats a 
la zona Jordà-Natzaret-Idumea 

Natzaret  83 Murs Actuació per la reparació de l'aplacat de granit al muret de la pl. Violant de Bar 
Judea 1 Escossells Reomplir amb sauló un escossell adjacent a la parada de bus 

Perea 1 Fonts Trasllat de font  
        

Lledoner 20 Mobiliari Retirada de bancs 
Pl. Palestina 1 Escossells Cegat d'escossell 
Costa Pacheco  5 Paviments Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Costa Pacheco  21 Paviments Reparació de 49m2 de paviment de vorera en estat deficient 
Natzaret  85 Mobiliari Subministrament i col·locació de 5 taules tipus pícnic a l'escola Montserrat 
Cànoves  124 Paviments Arranjament i millora de l'accés al camí a Collserola 

Cànoves  1 Senyalització Subministrament i col·locació de 3 senyals de prohibició estacionar i retirada de pilones 
Olvan  25 Senyalització Pintat de línia groga en calçada per evitar l'estacionament 
Av Jordà 14 Altres Col·locació de la plataforma de l'autobús 

EQUIPAMENTS 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

CENTRE CÍVIC CASA GROGA 

Varis 
Reparació i manteniment de la instal·lació elèctrica, calefacció i elements interiors 

CF MUNICIPAL SANT GENÍS Varis Arranjament general del camp de futbol 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

OBRES  
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Sagàs, 39-51 Neteja i esbrossada de 

solars municipals 
Els treballs inclosos en aquest expedient han estat específics de jardineria a diversos solars 
municipals i espais verds del Dte., amb una empresa d'inserció social.  Ctra. Sant Cugat, 112 

Cànoves, 7-7b 

Costa Pacheco, 43-53 

Cànoves, 120-122 

Elies Pagès, 38 

Baldomer Girona, 50 

Natzaret, 16x 

Sinaí, 5 Subministrament i 
col·locació de mobiliari 
urbà 

Aquest expedient recull els treballs de col·locació de mobiliari urbà, no inclosos a les tasques de 
la brigada. Costa Pacheco, 2 

Avda. Elies Pagès, 38-40 

Sinaí, 16 

Pg. Vall d'Hebron / Avda. 
Jordà 

Tiro, 1 
  

Subministrament i 
col·locació de baranes 
al districte 

Subministrament i col·locació de diferents trams de baranes de protecció per a caigudes a 
diferents nivells i/o millora d'accessibilitat en voreres de pendents pronunciades al Districte 
d'Horta-Guinardó. 

Avinguda Jordà, 27 
  

Millores exteriors al 
centre cívic Casa Groga 

El present contracte ha consistit en la reparació de filtracions d'aigua en el lluernari de la sala 
d'actes, i segellat de vidres i perfilaria metàl·lica amb massilla de poliuretà negra, per tal de 
garantir la salubritat del centre. 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

OBRES - PREVISTES 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Cànoves, 110 Nou mur per a la contenció 

de terres al carrer Cànoves 
Les obres executades en aquest contracte han consistit en l’execució d’un mur de bloc de formigó, revestit amb 
pedra natural, per tal de garantir la contenció de terres i resoldre els problemes de caiguda i despreniments de 
terres i roques provinents de la muntanya a via pública, sobretot quan hi ha pluges, i evitar així molèsties als veïns. 

Av. Jordà, 17-21 Arranjament de vorera i 
plataforma de TMB 

Les obres executades han consistit en els treballs de pavimentació addicionals degut a la reubicació de la 
parada de TMB. S'ha desplaçat el paviment de vorera ratllat, modificació de peces de bordó, i reubicació de 
mobiliari urbà. 

Costa Pacheco, 41 Implantació de baranes a la 
Font del Roure 

L'objecte d'aquest contracta ha estat la implantació d'onze trams de barana, igual als existents, a les escales 
situades a la plaça Font del Roure, que connecten el carrer Costa Pacheco en el carrer Cànoves, per tal de millorar 
l'accessibilitat i possibilitar la subjecció en ambdós costats. D'altra banda, s'han instal·lat 35 metres de barana 
amb brèndoles per ala protecció vers les caigudes a diferent nivell als parterres de la plaça, concretament en el 
límit al lateral de l'edifici d'habitatges del carrer Costa Pacheco, 41, per tal de millorar la seguretat dels vianants. 

Diversos emplaçaments 
segons requeriments 

  
  
  

Obres de conservació i 
manteniment diferents 
solars municipals any 2015 

Contracte en licitació. 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.  

Diversos emplaçaments 
segons requeriments 

  
  
  
  
  

Manteniment de les franges 
de protecció en el 
perímetre urbà 

El present contracta de serveis té com objecte el manteniment de les franges de protecció perimetral. Són 
franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats i les instal•lacions en 
contacte amb el bosc. En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per 
reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges. L’objectiu és deixar les franges lliures de 
vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits. 

Pl. Meguidó   
  

Àrea de jocs per a gent gran Aquest expedient contempla la instal·lació d'aparells de gimnàs per a gent gran, de tipus fitness, i estaran 
formades per 4 jocs de gimnàs. 

Centre Cívic Casa Groga 
  

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.  
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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 

    

Estat durant  
l’actuació  

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Reparació d’esglaons a la Avinguda Jordà, 3 

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 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Reparació de paviment de vorera a la Avinguda Jordà, 30 

Estat després de 
l’actuació 

Estat durant 
l’actuació  

Estat  abans 
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 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Reparació de paviment de vorera al carrer Costa Pacheco, 21 

Estat després de l’actuació 

Estat durant  l’actuació  

Estat després de l’actuació 

Estat  abans de  l’actuació  
Estat durant l’actuació  Estat durant l’actuació  Estat després de l’actuació Estat després de l’actuació 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

L’actuació proposada consisteix bàsicament en el moviment de terres i la construcció dels 

murs de contenció necessaris al perímetre de diferents solars dels carrers Cànoves, 

Viver, Saldes i Sagàs, del barri de Sant Genís dels Agudells, per tal de millorar la 

contenció de terres, evitar despreniments a la via pública i mantenir la seguretat en la 

circulació i l’estacionament dels vehicles. 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Tots els murs projectats es crearan en 

via pública, a excepció d’aquells que, 

per tal de permetre la circulació dels 

serveis públics (les diferents línies 

d’autobús), sigui necessari realitzar en 

terreny privat, als quals s’haurà 

d’incorporar una malla metàl·lica d’acer 

galvanitzat de triple torsió per a la 

contenció del talús resultant. 

Construcció de murs i/o xarxes metàl·liques als límits del barri amb 

Collserola (1 de 2) 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Per tal d’executar qualsevol 

actuació en els solars privats, 

serà indispensable disposar 

prèviament de l’autorització de 

la propietat.  

Import de l’actuació: 127.714,85€  (IVA Inclòs) 

Calendari d’inici previst: Maig 2015 
Pendent de la signatura d’autorització 

per part del propietari. 

Construcció de murs i/o xarxes metàl·liques als límits del barri amb 

Collserola (1 de 2) 



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Són franges obligatòries legalment que han d’envoltar les urbanitzacions, 

els edificis aïllats i les instal·lacions en contacte amb el bosc. En aquestes 

franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per 

reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges. L’objectiu 

es deixar les franges lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i 

aclarits. 

Aquesta actuació engloba la franja compresa entre els barris de Horta, 

Montbau i Sant Genis del Agudells. 

Manteniment i creació de noves franges de protecció 

Import de l’actuació manteniment: 

20.405,06 € IVA inclòs 

  

Import de l’actuació nova implantació: 

26.690,08 € IVA inclòs  

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  
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Murs carrer Cànoves (1 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

    

Les obres del mur van finalitzar a setembre de 2014. 

Per tal de resoldre els problemes de despreniment de terres i roques a via pública, es va 

realitzar un mur de contenció de bloc de formigó, revestit de pedra natural, seguint els 

criteris d’acabat dels murs existents al mateix carrer i així homogeneïtzar la perspectiva 

visual. 

Actuació en 
procés  

Abans de 
l’actuació  

Execució del mur finalitzat, 
estat previ a la actuació 
complementària 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  
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Murs carrer Cànoves (2 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Recentment s’ha realitzat una actuació complementaria per minimitzar la quantitat 

de terra que apareix al carrer Cànoves a causa de les pluges. 

Aquesta actuació complementaria a consistit en un “planché”  de formigó, i una 

canalització que encamina les aigües cap a el trasdós del mur 

Actuació en procés  

Abans de l’actuació  

Actuació finalitzada  



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Les noves àrees de jocs previstes per la seva col·locació a la plaça 

Meguidó (darrera Casa Groga) seran tipus fitness i estaran formades per 4 

jocs de gimnàs. 

Àrea fitness per a gent gran 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  
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Senyalització de vianants 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

    

La finalitat del projecte és 
informar i orientar els 
visitants d’Horta-Guinardó 
cap els principals punts de 
serveis, equipaments i 
recursos patrimonials. 

La instal·lació es realitzarà 

el mes de maig. 

Les senyals s’estan fabricant. 
S’han marcat les ubicacions 
dels diferents pals.  

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  
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Pati Escola Mare de Déu de Montserrat (1 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

El present contracte ha consistit en l’actuació per tal de millorar l’entorn i l’accés de 

l’escola Mare de Déu de Montserrat, s’ha ampliat la zona de jocs i s’ha millorat la 

seguretat i recorreguts d’evacuació, havent realitzat les següents intervencions: 
 

• Neteja i esbrossada de tot l’àmbit. 

• Anivellament de la feixa inferior, amb acabat final a base d’una estesa de sauló. 

• Execució d’una rampa-escala de 2m d'amplada, per tal de millorar l’accés entre 

l’escola i l’aparcament superior. 

• Execució de nou tancament del camp de futbol, a base d’un sòcol de bloc de morter 

de 40 cm d'alçada, coronat per reixa d’acer galvanitzat model Fax de 2,5m d'alçada, 

amb porta d’accés. 

Imatges a data 10/04/2015 
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Pati Escola Mare de Déu de Montserrat (2 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

    

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Imatges a data 20/04/2015 

Import de l’actuació: 47.533,40€ IVA inclòs 

• Execució de rampa de formigó de 1,6m d'amplada entre pati existent i nou pati, 

execució de porta i col·locació de barana. 

• Instal·lació i connexió fins a quadre general de dos columnes de dos focus cada una, 

de 4m d’alçada. 
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Obres a Sidó-Lledoner (1 de 3) 

    

L’objectiu d’aquesta actuació de la primera fase es la connexió a través d’escales i 

rampes adaptades d’aquest espai central amb l’Av. del Jordà i la connexió a través 

d’escales del final del C/ Sidó i amb el C/ Lledoner, de manera que un cop acabades les 

obres s’obtingui com a resultat un conjunt d’espais públics materialment condicionats i 

interconnectats amb els carrers perimetrals, que permetran en fases posteriors la 

continuació i extensió de les solucions del projecte al conjunt d’espais del projecte global. 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Proposta 

L’import previst per l’actuació es de 1.244.216€ (IVA inclòs) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Obres a Sidó-Lledoner (2 de 3) 

    

    

Les obres d’urbanització dels espais interiors d’illa per al seu ús públic inclouen la definició 

d’espais d’estada i de circulació, la incorporació d’espais verds enjardinats i l’equipament amb 

elements de mobiliari urbà i de gimnàstica de manteniment per a la gent gran, a més de la 

renovació de les instal·lacions urbanes de clavegueram, enllumenat i instal·lacions de servei 

existents, amb el soterrament de les 

xarxes aèries existents de 

subministrament elèctric, i la nova 

implantació d’instal·lacions de reg de 

les noves àrees enjardinades i de 

comunicacions, amb la implantació 

d’una nova àrea ‘wifi’. 

Previsió final d’obra:  

setembre-octubre de 2015 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Obres a Sidó-Lledoner (3 de 3) 

    

    

Imatges obres a 20/04/2015 

• Actualment s’estan duent a terme 

els treballs de demolicions i rases 

que permetran identificar tots els 

serveis existents, alguns dels 

quals no estan identificats en el 

plànols de les Companyies de 

Serveis existents. Això permetrà 

definir, entre d’altres coses, el 

traçat exacte de la nova xarxa de 

clavegueram a construir. 

• Per una altra banda s’estan duent 

a terme treballs de soterrament de 

la xarxa de mitja i baixa tensió 

existents. 

• I també s’han iniciat les tasques 

de retall del mur situat a prop de 

l’Avinguda del Jordà. 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Camp de futbol Sant Genís (1 de 8) 

    

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

L’objecte de l’actuació és la construcció del Nou Camp de Futbol de Sant Genís dels 

Agudells i del seu corresponent edifici de vestuaris i serveis, per tal de resoldre la 

degradació actual i crear avantatges significatius respecte a la seva posició urbana, 

accessibilitat i cost global. 

Abans de l’actuació  

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Import total de l’actuació: 

3,2 milions € 

Desglòs de l’actuació: 

Millores IES Vall Hebron: 232.638 € 

Nou camp de futbol: 2.642.676 € 

Urbanització C/ Samària: 296.210 € 
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Camp de futbol Sant Genís (2 de 8) 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Abans de l’actuació  

Millores de l’espai exterior IES Vall d’Hebron 

Pressupost: 232.638 euros 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Les millores en l’espai exterior de l’IES Vall d’Hebron fan referència al 

condicionament del pati poliesportiu, el trasllat de l’hort i la construcció d’una pista a 

l’aire lliure.  
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Camp de futbol Sant Genís (3 de 8) 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Abans de l’actuació  

Millores de l’espai exterior IES Vall d’Hebron 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Condicionament del Pati poliesportiu 

Al pati poliesportiu es contempla  pavimentar tal com està ara el pati 

simètric.Té unes dimensions de 40x11x8 metres. 

Es preveu el pintat d’una pista de futbol i una pista de bàsquet, a més 

de la instal·lació de porteries i cistelles. 

La il·luminació consisteix en una instal·lació de quatre columnes de 10 

metres d’alt amb tres focus cadasvuna de 140 W tipus Led i porteries 

de futbol ancorades. 

Pista esportiva a l’aire lliure 

La pista esportiva tindrà unes mesures de 44 x 23 metres i allotjaran 

una pista de futbol sala, una de bàsquet, dues de voleibol i dues de 

bàdminton. La il·luminació estarà formada per quatre columnes de 10 

metres d’alçada, amb quatre focus cadascuna de 140 W tipus Led.  

Per a la implantació de la pista esportiva es preveu la reubicació dels 

horts existents. 
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Camp de futbol Sant Genís (4 de 8) 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El camp de futbol de Sant Genís dels Agudells disposarà d’una edificació d’uns 417,90 m2 metres quadrats destinats 

als vestidors, sales tècniques, Bar, magatzems, cambra de residus, infermeria i una oficina. 

La superfície del terreny de joc és d’uns 5.225 m2, amb una zona d’escalfament de 183,92 m2 aproximadament i una 

superfície urbanitzada de 1187 m2. 

L’Equipament serà una instal·lació formada per un camp de futbol 11 de gespa artificial amb unes mides del terreny 

de joc de 90 x 50m, dins del qual hi haurà també dos camps de futbol 7 situats a l’interior en posició transversal. 

La instal·lació disposarà d’un edifici de serveis del camp, on hi haurà els vestidors, lavabos, magatzems, cambra 

d’instal·lacions, una infermeria i un bar. 

Nou Camp de Futbol de Sant Genís 

Pressupost: 2.642.676 euros 
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Camp de futbol Sant Genís (5 de 8) 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Abans de l’actuació  

Nou Camp de Futbol de Sant Genís 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Camp de futbol Sant Genís (6 de 8) 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Situació actual del carrer 

Urbanització del carrer Samària 

Actualment el carrer 

Samària és un carrer 

sense sortida que dóna 

accés a l’aparcament del 

geriàtric i que limita amb 

una zona de terreny 

natural, amb un fort 

desnivell, delimitada per un 

mur de contenció que la 

separa de la plaça Judea 

que resta a un nivell 

inferior. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Camp de futbol Sant Genís (7 de 8) 

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

Abans de l’actuació  

Realització de la continuació del Carrer Samària i la creació d’una plaça per tal de 

donar accés al camp de futbol de Sant Genís, i donar continuïtat per al vianant amb la 

plaça Judea. 

La complicada topografia existent impossibilita que el carrer Samària es pugui 

connectar directament amb el carrer Judea tal i com preveu el planejament vigent. Es 

per això que la nova plaça d’accés al camp de futbol, serveix de nexe d’unió entre els 

dos carrers mitjançant la construcció d’una nova escala. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Urbanització del carrer Samària 

Pressupost: 296.210 euros 
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SITUACIÓ DE CADA UNA DE LES FASES: 

 

Millores en els espais exteriors de l’IES Vall d’Hebron.  

Estat administratiu: ADJUDICAT 

Inici previst d’obres: Finals de maig 

Termini de l’obra segons projecte: aproximadament 2 mesos 

 

 

Camp de futbol i C/ Samària 

Estat administratiu projecte camp de futbol: 

• 25 de març de 2015: Aprovació inicial del projecte 

• 11 de maig de 2015: Final de l’exposició al públic i inici de licitació 

Inici previst d’obres: Principis de juliol 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Camp de futbol Sant Genís (8 de 8) 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  



    

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Connexió transversal entre els barris de Sant Genís i Montbau 

S’ha estudiat la millora del recorregut dins el recinte hospitalari i la obertura del 

carrer Nínive. 

Actualment el projecte està pendent d’aprovació per part de l’ICS 

Urbanització del Carrer Nínive que permetrà 

la connexió entre els dos barris per interior 

del recinte hospitalari 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  



    

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Connexió transversal entre els barris de Sant Genís i Montbau 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  
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Estudi mobilitat i accessibilitat: ascensor Idumea 

    

    

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells/ 29 d’abril de 2015  

S’ha realitzat el projecte de millora de la mobilitat i accessibilitat a través de la 

col·locació d’un ascensor en via pública per tal de salvar el desnivell existent entre 

els carrers d’Idumea i de Natzaret, just a tocar amb les parades d’autobús de les 

línies 19 i 76, així com també el bus de Barri 185. La instal·lació de l’ascensor 

permetrà, sobretot per a la persones amb discapacitat o gent gran, salvar el 

desnivell entre ambdós carrers, que en l’actualitat estan connectats amb una 

escalinata amb un total de 43 esglaons. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Import previst de l’actuació:  

220.278,08€ IVA inclòs 



Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís 

Superfícies construïdes 

Planta primera  296.50 

Planta baixa  346.70 

Total   643.20 m2 

 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Estimació pressupost d'execució 

1.000.000€ 

CALENDARI D’EXECUCIÓ 

• Aprovació del Pla Especial Urbanístic: 3a setmana de maig 

• Licitació del projecte i la obra: Primera quinzena de maig 

• Previsió d’inici de la obra: Primer trimestre 2016 



Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís 

Imatges de l’avantprojecte 



Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís 

Imatges de l’avantprojecte 



Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís 

Imatges de l’avantprojecte 
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Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 

S’ha finalitzat L’Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de Dalt.  

La cobertura permetrà reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de 

Dalt, afavorint noves connectivitats entre els barris i protegir acústicament 

els edificis.  

Aquesta actuació de gran 

envergadura té una inversió 

total estimada de 400 milions 

d’euros i un calendari 

d’execució fins el 2023. 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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ÀMBIT DE LA COBERTURA – 

TEIXONERA/SANT GENÍS 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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ÀMBIT DE LA COBERTURA – 

TEIXONERA/SANT GENÍS 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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OPCIÓ DESCARTADA 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 



44 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
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El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015 

PLA ESPECIAL DE COLLSEROLA 

Sessió participativa del PepNat (Pla Especial de Protecció del Medi Natural i 

del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola). 

Dia: Dijous 21 de maig 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Casa Groga. 

Altres informacions 



Festa Major de Sant Genís dels Agudells 

Altres informacions 

El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   

Del 5 al 8 de juny del 2015 



Torn obert de paraules 

02 
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El consell de barri de Sant Genís dels Agudells / 29 d’abril de 2015   




