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El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les 

actuacions realitzades 

dels del darrer Consell de 

barri i actuacions futures 
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Nombre d’actuacions 

Mobiliari urbà............ 3 actuacions 

Escossells…………. 1 actuació 

Paviment…………… 4 actuació 

Aparcament.............. 1 actuació 

Solars....................... 3 actuació  

Enllumenat…………. 1 actuació 

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

Clavagueram……….. 1 actuació en diversos trams 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer 

Consell de Barri 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Via Pública - REALITZAT 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
Camí de Sant Genís a 
Horta, S/N Senyalització Reubicació de les tanques "new jersey" de formigó 

Marquès de Castellbell, 2 Senyalització Destapar i retirar senyal de prohibit l'accés al carrer 
Marquès de Castellbell, 1 Paviment + 

Mobiliari urbà 

Reparació del paviment de vorera en estat deficient de la cruïlla del carrer Marquès de 
Castellbell amb carrer Lisboa i  incorporació de 3 bancs, una paperera, 4 elements 
d'aparcabicicletes i 4 fitons 

Marquès de Castellbell, 28 Escossell Reparació d'escossell 
Marquès de Castellbell, 31 Paviment Reparació de 4 m2 de paviment de vorera en estat deficient Ii eliminació d'una base de fitó 

Alarcón, 3 

Paviment + 
Mobiliari urbà Reparació de rigola de pedra en estat deficient i col·locació de 2 bancs individuals 

Riera d'en Marcel·lí, s/n 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.  

Jorge Manrique, s/n 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.  
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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 €) 

Reposar 2 zones de panot i eliminar base fito a la Avinguda Marques de 

Castellbell, 32 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Estat durant 
l’actuació 

Estat després de 
l’actuació 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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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 €) 

Reparar rigola de pedra en mal estat + col·locar 2 bancs individuals al 

carrer Alarcón, 3 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Estat abans i 
durant l’actuació 

Estat després de 
l’actuació 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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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 €) 

Desbrossament de solars 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Les feines han consistit en la neteja del solar ubicat al carrer Marquès de 

Castellbell, numero 2. Així mateix es va realitzar una neteja de l’àmbit de vorera.  
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Ocupació del solar al C/ Torelló, 34 
 

Solar en procés de gestió i control per part de Guardia Urbana i serveis 

tècnics del Districte. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Des de la Taula d’Autoritat 
Administrativa del districte, integrat 
per Serveis Tècnics i Jurídics del 
districte i Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, faran un seguiment 
acurat de totes les ocupacions i 
impulsaran els expedients oberts. 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

L’actuació té per objectiu portar a terme les actuacions necessàries per 

evitar l’entrada i aparcament de vehicles sobre la vorera de la cantonada 

entre l’Avinguda Marquès de Castellbell i el Carrer Lisboa.  

 

L’actuació consisteix en: 

• Creació d’una zona lliure de vehicles mitjançant la substitució de la 

vorada existent i col·locació de vorada recta de formigó amb graó de 

20cm. Rebliment de graves. 

• Col·locació de mobiliari urbà dissuasiu consistent en tres bancs model 

Neobarcino, una paperera model Barcelona, 4 mòduls aparca bicicletes 

de tub d’acer galvanitzat i 2 fitons de control d’accés.  

Arranjament de la cantonada entre l’Av.Marquès de Castellbell i el 

C.Lisboa 

Import de l’actuació: 7.675,15 € IVA inclòs. 
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Estat abans 

de l’actuació 

Estat després de l’actuació 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Arranjament de la cantonada entre l’Av.Marquès de 

Castellbell i el C.Lisboa 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 



11 
   

Execució d’obres d'arranjament de l'aparcament del barri de la Clota (1 de 2) 

L’arranjament de la zona d’aparcament ha consistit en 

la millora de l’explanada existent: 

• Sanejat general de l’àmbit i un desbrossament del 

perímetre per tal de retirar totes les males herbes i 

arbustos existents.  

• S’han col·locar escocells en els arbres que no en 

disposaven,  

• Delimitació de les zones d’estacionament  

• Revisió general de l’enllumenat públic existent, 

substituint els punts de llum i elements de protecció 

necessaris. 

• Ampliació de la xarxa de sanejament a través d’un 

nou embornal, i es va sanejar la xarxa existent. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Import de l’actuació: 169.748,37€ IVA inclòs. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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11/11/2014 - Abans de les obres 

Execució d’obres d'arranjament de l'aparcament del barri de la Clota (2 de 2) 

Estat després finalització de les obres 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Esta prevista la renovació de l’enllumenat 

existent col·locant noves columnes tipus Av. 

Paral·lel amb llumenera de tecnologia LED.  

 

S’ instal·laran dues llumeneres per columna, 

una per el a 11 m d’alçada i l’altra per la vorera 

a 6m d’alçada.  

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Import de l’actuació: 230.763,46€ IVA inclòs 

Millora de l’enllumenat a l’Av. Vidal i Barraquer 

L’àmbit de l’actuació serà el tram  
Pare Mariana - Granja Vella. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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Asfaltat del carrer Alarcón 

L’Import de l’actuació es de 47.727,59€ IVA inclòs. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Previsió d’execució: 
Juliol 2015 

L’actuació té previst el fressat i re asfaltat del carrer Alarcón des de Juan 

de Avila fins a Carrer Lisboa arranjant una superfície total de 3.584m2. 
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La finalitat del projecte és 
informar i orientar els 
visitants d’Horta-Guinardó 
cap els principals punts de 
serveis, equipaments i 
recursos patrimonials. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Senyalització de vianants 

La instal·lació es realitzarà 

entre abril i maig. 
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Clavegueram als carrers de la Clota (1 de 5)  

Les obres han consistit en la implantació d’uns col·lectors amb l’objectiu de 
millorar la xarxa de clavegueram de la zona. 
Els treballs han inclòs l’execució d’escomeses de clavegueram als habitatges i 
nous embornals, així com la reposició del  paviment existent. 

Les obres afecten als carrers 
Puríssima, i passatge de Sant Jaume  
durant la primera fase i Amor i Capcir 
a la segona fase. 

Import de l’actuació: 449.033€ € IVA inclòs 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Les obres del primer tram es van iniciar el dia 2 

d’octubre de 2014.   

Àmbit d’actuació: 

Carrer Puríssima i Passatge de Sant Jaume  

Clavegueram als carrers de la Clota (2 de 5)  

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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11/11/2014 

Clavegueram als carrers de la Clota (3 de 5)  

Estat abans de l’actuació 

Les obres del segon tram es van iniciar el dia 10 

de novembre de 2014 i van finalitzar el 23 de 

gener de 2015 

Àmbit d’actuació: 

Carrers Amor i Capcir 

Estat durant 

l’actuació 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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L’objecte de la obra és la implantació de la xarxa 

de clavegueram necessària al Passatge Feliu així 

com dues obres complementàries:  

• el reforç estructural del mur de contenció 

present al tram central que salva el desnivell 

entre la zona de pas i la parcel·la privada a mà 

dreta, situada a uns 6-4m per sota. 

• la instal·lació d'una canonada d'aigua potable 

des d'Alarcón fins a Puríssima.  

La superfície de l’àmbit d’actuació és de 

1.269,86m2. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Import de l’actuació: 600.371,00 € IVA Inclòs 

Clavegueram i obres complementaries del 

Passatge Feliu. 

Clavegueram als carrers de la Clota (4 de 5)  

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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Àmbit de les obres 

Traçat del clavegueram 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Clavegueram als carrers de la Clota (5 de 5)  

Clavegueram i obres complementaries del Passatge Feliu. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Es van iniciar les obres el dia 

12/02/2015 

Previsió finalització: Juny 2015 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Urbanització dels carrers fora dels àmbits urbanístics  

Resta per una pròxima fase la urbanització dels espais, amb un projecte 

consensuat amb els veïns i veïnes. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 
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PMU Clota-Reordenació 

   

    

Es preveu la inscripció de la reparcel·lació aquest 2015. Les quotes d’urbanització ja 

han sigut abonades per part dels principals propietaris dels terrenys. 

Estat proposta inicial 

Parc Central de La Clota 
segons la definició d’espais i 
usos fixats amb el veïnat 

Torre d’Oficines. En aquests 
moments s’està negociant 
canviar l’alçada de l’edifici 
per fer-lo més baix (similar 
als altres) i canviar-ne l’ús. 

El consell de barri de La Clota / 14 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 de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Parc central de la Clota  

Zones previstes: 
• Plaça dels horts 
• Jocs infantils 
• Plataforma esportiva 
• Zones d’estada 
• Passarel·la i ascensor a 

Torre Jussana 
• Guingueta-Bar 
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PMU Clota-Conservació 

   

    

El Pla de millora correspon al nucli antic del barri amb una superfície de 6,75 ha. 
La proposta de l’any 2010, descartada aquesta legislatura, afecta a 77 dels 171 
habitatges existents. 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Es proposa iniciar un procés 

de debat per definir el 

planejament d’aquest àmbit. 

 

Aquest procés no hauria de 

superar els 2 anys, per tal 

de clarificar la situació el 

més aviat possible. 
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Cobertura 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. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri de La Clota / 14 d’abril de 2015 



Torn obert de paraules 

02 
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El consell de barri de La Clota / 19 de novembre de 2014  




