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Mapa del barri 

Nombre d’actuacions 

 

Mobiliari urbà............... 2 actuacions 

Paviments i voreres.... 23 actuacions 

Tancaments................ 1 actuació 

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

Escossells................... 2 actuacions 

Solars.......................... 5actuacions 

Accessos.................... 1 actuació 

Equipaments............... 2 actuacions 

Tancaments................ 1 actuació 

Graons………….……. 1 actuació 

Pilones……………….. 3 actuacions 

Camins escolars…….. 3 actuacions 
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Ordres de 

Treball 

executades 

i en curs 
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El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

ORDRES DE TREBALL Via Pública  
LOCALITZACIÓ (carrer i núm.) DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Marquès de Foronda 46 Escossell Reparació dels entorns de 2 escossells 
Llobet i Vall-llosera 53 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Garriga i Roca 82 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient (4m2) 
Sant Martí de Porres 5 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Agudells 35 Tancaments Subministrament i col·locació de tanques Espai Jove Boca Nord 

Arc de Sant Martí 54 Paviments Reparació de graó en estat deficient 
Arc de Sant Martí 1 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient (3m2) 
Pintor Pradilla 25 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Passeig Maragall 391 Senyalització 
Subministrament, col·locació i posterior retirada de tanques i senyalització per a la 
fira de Nadal 

Pg. Font d'en Fargues 24 Paviments Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Marquès de Foronda 37 Paviments Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Pedrell  64 Paviments Modificació de l'alineació de vorera per a la reubicació de contenidors 
Passeig Maragall 353 Escossell Reparació d'escossell en estat deficient 
Torrent del Carmel 15 Paviments Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Alt de Pedrell 72 Pilones Subministrament i col·locació de 4 pilones (protocol guàrdia urbana 3) 
Arbós  8 Paviments Reparació de paviment de vorera en estat deficient 
Montserrat de 
Casanovas  

81 Paviments Reparació de 6m2 de paviment de panot de vorera en estat deficient 

Pg. Font d'en Fargues 1 Senyalització Subministrament i col·locació de New Jersey 

Marqués de Foronda 
10, 21, 

22 
Escossell Reparació d'escossells i paviment de vorera contigu en estat deficient 

Pg. Font d'en Fargues 16 Paviments Reparació de 12m2 de paviment de panot 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 de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Vicent López 2 Graons Reparació de graons en estat deficient 
Pg. Font d'en Fargues 15 Pilones Subministrament i col·locació de pilones 
Mossèn Josep Bundo 20 Paviments Cegat d'escossell sense plantació 
Alt de Pedrell 10 Varis Arranjament de parterre 

Marquès de Foronda  50 Escossell Reparació d’escossells en estat deficient 
Alt de Pedrell 1 Paviments Reparació de 5m2 de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Pg. Font d'en Fargues 10 Paviments Reparació de 4m2 de paviment de panot de vorera i un escossell en estat deficient 
Aguilar 19 Paviments Reparació de 3m2 de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Aguilar 28 Pilones Retirada de pilona en mal estat 
Pg. Font de la Mulassa 25 Escossell Reparació de 2 escossells en estat deficient 
Pg. Font de la Mulassa 43 Paviments Reparació de 5m2 de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Aguilar 54 Paviments Reparació de de paviment de llosa en vorera en estat deficient 
Torrent del Carmel 14 Paviments Reparació de 2m2 de paviment de panot de vorera en estat deficient 
Pintor Pradilla  2 Escossell Reparació d'escossell en estat deficient 
Penyal  14 Paviments Reparació de paviment de panot en estat deficient i correcta col·locació de graons 

de fusta 

Penyal 36 Paviments Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient 

CASAL FONT D'EN FARGUES Varis Reparacions de instal·lació elèctrica, calefacció, xarxa de sanejament i elements 
interiors 

CASAL FONT D'EN FARGUES Varis  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. 

EQUIPAMENTS 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

ORDRES DE TREBALL Via Pública  
LOCALITZACIÓ (carrer i núm.) DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
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El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Doctor Bové , 47- 51 Obres de conservació i 
manteniment  en 
diferents 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.  Alt de Pedrell 1 

Passeig Font d'en Fargues 70 
Angel Garriga / Devallada de 
Gallecs 
Plaça Font d'en Fargues 
Penyal / Doctor Bové 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. Frederic Rahola 27 

Penyal / Maurici Vilomara Millora de l'accés 
peatonal 

El present contracte ha consistit en realitzar un pas  peatonal mitjançant unes 
escales de fusta, per tal de connectar ambdós carrers sense necessitat d'anar 
per la calçada. 

Penyal 
  
  

Eixamplament de la 
vorera del carrer Pedrell 

Aquest contracte ha consistit en eixamplar la vorera del costat esquerra en el 
sentit de la marxa del trànsit. Al llarg del recorregut, l’amplada varia des de 
1,20 metres fins a arribar a una amplada de 1,60 metres a la zona de davant de 
l’escola. S’ha executat també un nou pas de vianants a la cruïlla amb el carrer 
Sant Martí de Porres, i el trasllat del pas de vianants davant de la Davallada dels 
Gallecs. S’ha executat també el desplaçament dels elements de drenatge 
necessaris i la instal•lació d’un tub per al pas de les instal•lacions d’enllumenat. 
Així com els pals i punts de llum de l’enllumenat públic. 

Doctor Bové Adequació camins 
escolars 

Amb la finalitat d’adequar els entorns de l’Escola Font d'en Fargues i EBM Tres 
Turons, al barri de Font d'en Fargues, s'han realitzat diverses actuacions de 
reparació de paviment i arranjament de passos de vianants, millorant la 
seguretat dels recorreguts dels camins escolars.  

Maurici Vilomara 
Montserrat de Casanovas 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

ORDRES DE TREBALL Via Pública  
LOCALITZACIÓ (carrer i núm.) DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
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El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 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 €) 

Reparació de 12m2 de paviment de panot de vorera en estat deficient al 

Passeig Font d’en Fargues, 16 

Procés de l’actuació  Estat després de l’actuació 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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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 €) 

Procés de l’actuació  Estat després de l’actuació 

Reparació de la cruïlla en estat deficient al carrer Penyal, 14 

Estat abans de l’actuació 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Millores vorera escola Princess Margaret (fitons) 

Realització de les actuacions necessàries per tal de millorar l’accessibilitat 

i seguretat dels vianants al llarg del passeig de la Font d’en Fargues, 

d’acord amb els requeriments rebuts al departament d’obres i 

manteniment del Districte (fitxes IRIS, instàncies, etc). 
 

Les obres han consistit en la substitució del paviment de panot de formigó, 

reparació d’escossells, i millora general en el mobiliari urbà. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Zona del C/ Penyal: neteja solars i reparació de graons 

L’actuació ha consistit en reparar els graons malmesos de les escales de 

fusta existents i realitzar la desbrossada del talús amb una empresa 

d'inserció social. 

Abans de 

l’actuació 
Durant 

l’actuació 

Estat final 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Desbrossaments a diferents solars: Àngels Garriga, Font Fargues i 

altres 

Les feines han consistit en la neteja de diferents solars a través del pla 

d’ocupació 

Desbrossada 

realitzada al 

carrer Gallecs 

Estat abans de l’actuació 

Estat després de l’actuació 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Implantació de la Zona 30 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

>> Obra adjudicada 

>> Execució de les obres: abril de 2015 (pendent de data definitiva del Comitè d’Obres) 

Aquestes actuacions consistiran en la senyalització d’entrades i sortides 

amb el pintat de l’àrea i la incorporació de rugositats i, en l’interior de la 

zona 30, s’incorporaran recordatoris i elements reductors de velocitat en 

els punts de màxim risc. 

Import de l’actuació: 54.330,83 € IVA inclòs 
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Senyalització per vianants 

   

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

    

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 

entre abril i maig. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Masia de Can Fargues- Rehabilitació de la masia per a una futura escola 

de música 

L’actuació proposa la rehabilitació de l’edificació existent amb l’objectiu de ubicar-hi 

una escola de música i l'arranjament de la part de jardí com a nou espai d'ús públic. 

La proposta d'enjardinament plantejada preserva la part de “Jardí Romàntic” i 

rehabilita la resta de jardí. 

Pressupost: 2.230.000 € 

Aquesta obra a més de proporcionar un nou 

equipament pel barri i una escola de musica per 

al districte, també recupera un patrimoni històric i 

cultural important per a la ciutat. El projecte 

d'enjardinament que proposa l'arranjament de la 

part de jardí de la finca oferirà un nou espai verd 

d’ús públic pel barri. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

    

    

Rehabilitació de la Masia de Can Fargues (1 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Previsió de finalització de les obres: 

Novembre 2015 
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Rehabilitació de la Masia de Can Fargues (2 de 2) 

   

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Aquesta obra es desenvolupa tenint en compte la protecció que té la masia pel fet 

d’estar inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 

del districte d’Horta-Guinardó. 

Es vetllarà per la recuperació, consolidació i potenciació dels valors patrimonials del 

conjunt i dels seus elements més importants. 

    

    

Evolució de les obres – 23/03/2015 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Jornades de Portes Obertes a la Masia Font d’en Fargues 

   

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

El proper diumenge 26 d’abril es realitzarà una visita a les obres de 

rehabilitació de la Masia oberta als veïns i veïnes.  

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Les visites es realitzaran 
per grups de 10 persones. 

Horari: De 10:30 a 14 h. 
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   La proposta plantejada preserva la part de “Jardí Romàntic” i rehabilita la resta de 

jardí, realitzant les següents tasques: 

• Neteja selectiva manual dels arbres i arbusts en mal estat. 

• Consolidació dels desnivells existents amb petits murets. 

• Transplantament de dues palmeres canàries. 

• Controlar el traçat de les instal·lacions d’aigua i llum. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Rehabilitació del jardí de la Masia Can Fargas 

La obra es realitzarà un cop finalitzi la rehabilitació de la Masia 

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   
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Arranjament del carrer de Santa Otília 

Millora de les condicions d'accessibilitat del carrer Es 

va urbanitzar en forma de plataforma única, donant 

prioritat als vianants i als recorreguts a peu, ampliant 

l'espai destinat exclusivament a les persones. 
 

Es va incorporar nou arbrat, jardineres i es va instal·lar 

nou mobiliari urbà. 
 

Es va soterrar la xarxa de cablejat aeri existent i es va 

substituir l'enllumenat per un de baix consum. 
 

També es va renovar la xarxa pública de recollida 

d'aigües. 
 

Els detalls de l'actuació es van consensuat amb el 

veïnat en sessions informatives i es va anar mantenint 

reunions de seguiment de diverses fases de les obres 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Pressupost: 652.000 € 
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Plaça Font d’en Fargues 

Un cop adquirit el solar de 3.500 m2 per part de l’Ajuntament es va procedir a 

l’enderroc del restaurant de la Font d’en Fargues i la neteja del solar C/Maurici 

Vilomara.   

 

Actualment s’està tancant el projecte d’urbanització dels espais, que consisteix en 

diverses actuacions d’arranjament de la Plaça Font d’en Fargues. Aquest projecte 

està supeditat a l’adquisició dels dos solars privats que encara no són municipals 

(que sumen 2.500 m2), dels quals ja s’ha iniciat els expedients d’expropiació. 

Actuacions previstes en el solar municipal per 

abril-maig:  
 

• Arranjament de la Font 

• Zona d’estada i jocs infantils  

• Millores generals de la zona 

Pressupost: 190.000 € 

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Obres enderroc edifici Restaurant. Plaça Font d’en Fargues 
Enderroc de les edificacions existents dins del solar, donat el seu estat deficient i 

perillós vers els vianants, i alhora evitar la possibilitat de noves ocupacions. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   
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Obres enderroc edifici Restaurant. Plaça Font d’en Fargues 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Adequació camins escolars Font d’en Fargues (1 de 2)  

   

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

    

    

Amb la finalitat d’adequar els entorns de diferents escoles de La Font d’en Fargues, s’estan 

realitzant diverses actuacions de reparació de paviment i arranjament de passos de vianants, 

entre d’altres, millorant la seguretat dels recorreguts dels camins escolars. 

Aquestes actuacions es desenvolupen segons els recorreguts habituals de l’alumnat d’aquestes 

escoles, el recorregut inclou el barri de la Font d’en Fargues i colindants. 

 

En aquests moments s’ha inaugurat el camí de Font d’en Fargues i està en curs el camí de les 

escoles Àngels Garriga, Arc Iris i Escola Bressol Cargol, que esta previst que s’inauguri durant 

aquest any 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

    

    

Adequació camins escolars Font d’en Fargues (2 de 2)  

Imatges 

inauguració 

Camí Escolar 

Font d’en 

Fargues 

[21 de febrer 

de 2015] 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Creació de zona d’estada i jocs infantils al carrer Penyal (1 de 3) 

Estat abans de l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Millora general dels solars del carrer Penyal i accessos a l’IES Ferran Tallada 
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Creació de zona d’estada i jocs infantils al carrer Penyal (2 de 3) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri de la Font d’en Fargues / 15 d’abril de 2015   

Procés de l’actuació 
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Estat després de l’actuació 

Creació de zona d’estada i jocs infantils al carrer Penyal (3 de 3) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Ascensors a Davallada Gallecs.  

L'objectiu d’aquest projecte és la millora de l’accessibilitat a través de la implantació 

d’ascensors a la Davallada de Gallecs. 
 

L'àmbit d'actuació és el carrer mencionat en tot el seu ample i té una superfície total de 

676 m2. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Pressupost estimat: 927.482,01 € 
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Estat abans de l’actuació 

Imatge futura de l’ascensor 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Ascensors a Davallada Gallecs.  



Torn obert de paraules 
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