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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer 

Consell de Barri 

Mapa del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Nombre d’actuacions 

-Mobiliari............. 5 actuacions 

-Guals................. 7 actuacions 

-Paviment............ 19 actuacions 

-Escossells.......... 6 actuacions 

-Senyalització...... 8 actuacions 

-Baranes............. 4 actuacions 

-Solars................. 6 actuacions 

-Contenidors…… 2 actuacions 

-Entons segurs...... 1 actuacions 

-Murs.................... 1 actuacions 

-Varis................... 4 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 del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Rambla Carmel 18 Escossells Reparació dels entorns de l'escossell 

Santuari  116 Baranes Reparació suport barana 

Santuari 40 Senyalització 

Subministrament i posterior retirada de la senyalització i tanques pel "Cros dels Tres 

Turons" 

Font-Rubia 7 Altres Sanejat i reparació de mur existent 

Calderón de la 

Barca 42 Escossells Reparació d'escossells en mal estat i part proporcional de vorera 

Llobregós 172 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Calderón de la 

Barca 72 Mobiliari urbà Subministrament i col·locació de pilones 

Ctra. Carmel  29 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Pg. Mare de Déu 

del Coll 236 Escossells Reparació d'escossells en mal estat i part proporcional de vorera 

Llobregós 161 Altres Encesa de llums per a les festes de Nadal  

Murtra 135 Altres Subministrament, col·locació i posterior retirada de senyalització 

Mühlberg  28 Varis 

Col·locació de pictogrames per a senyalització del carrer, col·locació de 2 bancs tipus 

neobarcino i recol·locació de dos més 

Conca de Tremp 68 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Arbós 30 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Pantà de Tremp 6 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Rambla Carmel  1 Senyalització 

Subministrament, col·locació i posterior retirada de senyalització de la festa "esports en 

família" 

Pl. Pastrana 1 Paviment Reparació de lloses de pedra natural i correcte fixació d'aquestes 
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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 del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Llobregós 107-113 Senyalització Subministrament i col·locació de senyal prohibit aparcar 

Lluís Marià Vidal 60 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Pantà de Tremp  29-31 Contenidors Ampliació base per a l'emplaçament de contenidors 

Llobregós 162 Escossells Cegat d'escossell amb panot de vorera 

Doctor Bové  155 Paviment Reparació de 6m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Rambla Carmel  72 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Rambla Carmel  2 Escossells Reparació de cautxú en escossell 

Pantà de Tremp  56 Senyalització Recol·locació de senyal de trànsit 

Ramón Rocafull  85 Paviment Reparació de 5m2 de paviment de vorera en estat deficient, per tal d'evitar 

l'estancament de l'aigua 

Conca de Tremp  48 Contenidors Reubicació de pilona per acotar zona contenidors 

Rambla Carmel  57 Senyalització Subministrament, col·locació i posterior retirada de senyalització per a la "cavalcada de 

Reis" 

Llobregós  150 Paviment Reparació de 15m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Pg. Mare Déu 

Coll 

156 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Llobregós  166 Escossells Reparació d'escossell en estat deficient 

Pl. Pastrana 1 Varis Execució de mur i col·locació de baranes 

Passerell  5 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Mühlberg  1 Senyalització Subministrament, col·locació i posterior retirada de senyalització per a la "cavalcada de 

Nadal" 

Hortal  21 Mobiliari urbà Substitució de pilona trencada 

Rambla Carmel  58-60 Paviment Reparació de paviment de vorera i escossell en estat deficient 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Via Pública 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Llobregós 107-113 Senyalització Subministrament i col·locació de senyal prohibit aparcar 

Lluís Marià Vidal 60 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Mülhberg 

Santuari 

16-22 

83x 

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.  

Santuari 96-110 

Santuari 116 

Parc dels 

Garrofers 

1 

Bernat Bransi 22 

Lisboa 105-139 

Hortal  48 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. Passarell 36 

Plaça Pastrana 1 

Rambla Carmel 1 Mobiliari urbà Revisió i reparació de totes les pilones de la plaça 

Passerell 2 Baranes  Subministrament i col·locació de baranes 

Ramón Rocafull 4 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Doctor Bové  194 Paviment Reparació de 2m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Mühlberg  40 Mobiliari urbà Subministrament i col·locació de pilones 

Queixans  13 Altres Retirada de pal de fusta obsolet 

Sigüenza  113 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient 

Doctor Bové 123 Paviment Reparació d'1m2 de paviment de vorera en estat deficient 

Pantà de Tremp  36 Senyalització Subministrament, col·locació i posterior retirada de senyalització per a "Carnaval" 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Turó de la 

Rovira  

86 Paviment Reparació de paviment de vorera en estat deficient, i repintar barana 

Llobregós 

  

100 

  

Arranjament del 

solar situat al carrer 

Llobregós, 100 

Execució subsidiària. Les obres executades en aquest contracte han consistit en la 

retirada de la grua i l'acopi de la mateixa durant un any, la neteja de l'estructura 

existent eliminant la runa acumulada i els puntals d'obra. Tanmateix s'han realitzat les 

parets de tancament colindants i s'ha col·locat una coberta de xapa, per canalitzar la 

recollida d'aigües pluvials. 

Pantà de Tremp 

  

54 

  

Entorns segurs al 

barri del Carmel 

Les obres executades en aquest contracte han consistit en l'eixamplament de la vorera 

davant l’accés del parvulari al CEIP Teixonera, segons el protocol de Guàrdia Urbana 

03/14, eliminant 3 places d'aparcament. També s'ha col·locat una barana de seguretat 

segons la normativa vigent. 

Crta. Carmel 58 Arranjament de 

guals al Dte. Horta-

Guinardó 

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

guals a diferents zones del Districte d'Horta-Guinardó, d'acord amb els requeriments 

d'APRES rebuts al Departament d'Obres i Manteniment del Districte. 

Doctor Bové 80 

Pantà de Tremp 20 

Sigüenza 42, 74, 85 i 

97 

Via Pública 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 
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Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Equipaments 
LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS 

Centre cívic Carmel Santuari 27-29 Varis Reparacions d'instal·lació elèctrica, calefacció i elements interiors 

Espai de joves Boca Nord Agudells 37-45 Varis Reparacions d'instal·lació elèctrica, calefacció i elements interiors 

Centre infantil la torre Conca de 

Tremp 

22 Varis Reparacions d'instal·lació de la calefacció, elements interiors i exteriors 

Biblioteca Juan Marsé Murtra 135 Varis Reparacions d'instal·lació elèctrica, calefacció i revestiments interiors 

Centre obert Carmel Llobregós  107 Varis Reparació d'instal·lació elèctrica 

Centre cívic Carmel Santuari 27-29 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.  

Biblioteca Juan Marsé Murtra 135 

Centre obert el Carmel Llobregós 107 

Espai de joves boca nord 

  

  

  

Agudells 

  

  

  

37-45 

  

  

  

Ampliació de 

l'actual 

rocòdrom 

  

  

  

L’actuació del nou rocòdrom inclou la creació d’una zona 

d’escalfament, l’eliminació dels plafons i estructura del rocòdrom 

existent i la construcció del nou rocòdrom incloses les presses 

d’escalada. Per poder ubicar el nou rocòdrom de majors dimensions, 

s’enderrocarà la paret divisòria de l’actual rocòdrom i l’antic taller de 

fotografia per unir les dues sales, d’aquesta manera la superfície del 

rocòdrom augmenta del 30 m2 actuals, als futurs 50m2.  
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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 del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Reparació de paviment de panot al carrer 

Doctor Bové 161 

Estat 

durant 

l’actuació 

Estat després de l’actuació Estat després de l’actuació 

Reparació de paviment en vorera al carrer 

al carrer Doctor Bové 155  

Estat 

durant 

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 

Estat després de l’actuació 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Estat 

abans de 

l’actuació 

Reposició de paviment de cautxú a 

l'escossell de la Rambla del Carmel, 2 

Recol·locació fitó impedir moviment 

contenidors carrer Conca Tremp, 48 

Estat 

abans de 

l’actuació 

Estat després de l’actuació 
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Obres d’arranjament de guals 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Estat després de l’actuació 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Estat 

abans de 

l’actuació 

Ctra Carmel, 58 Doctor Bové, 80 

Estat 

abans de 

l’actuació 

Estat després de l’actuació 

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

guals a diferents zones del Districte.  

Actuacions dins d’un expedient d’import total: 48.891,91 € Iva inclòs 
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Obres d’arranjament de guals 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Estat després de l’actuació 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Pantà de Tremp, 20 Carrer Sigüenza (varis) 

Estat després de 
l’actuació 

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

guals a diferents zones del Districte.  

Actuacions dins d’un expedient d’import total: 48.891,91 € Iva inclòs 

Estat abans de 
l’actuació 
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El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Entorns segurs de les escoles 

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

de la vorera davant l’accés del parvulari al CEIP Teixonera, eliminant 3 

places d'aparcament. També s'ha col·locat una barana de seguretat 

segons la normativa vigent. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Import de l’actuació: 24.996,89 € 

Estat abans de l’actuació Estat després de l’actuació 
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El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Arranjament del solar situat al carrer Llobregós, 100 

Execució subsidiària. Les obres executades en aquest contracte han 

consistit en la retirada de la grua i l'acopi de la mateixa durant un any, la 

neteja de l'estructura existent eliminant la runa acumulada i els puntals 

d'obra. També s'han realitzat les parets de tancament colindants i s'ha 

col·locat una coberta de xapa, per canalitzar la recollida d'aigües pluvials. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

Import de l’actuació: 32.122 € 

Estat abans de l’actuació Estat durant l’actuació 
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El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa el Pla Compromís per 

l’Ocupació a Barcelona per fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de 

Barcelona de més de 40 anys, amb més de 12 mesos en situació d’atur, i persones amb especials 

dificultats d’inserció o en risc d’exclusió social. 
 

Les pimes que contractin persones d’aquests col·lectius rebran ajuts de fins a 18.000 € per cada 

nou contracte. 

El primer incentiu fix serà d'un import màxim de 6.000 € pels primers sis mesos de durada, que 

haurà d’incloure un programa de formació al treballador per part de l’empresa, i de fins a 12.000 € 

més, si l'empresa manté el contracte laboral durant el proper any. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Servei d’informacio i assessorament en matèria d’ocupació a l’OAC 

La Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) d’Horta-Guinardó compta, a partir d’aquest 

abril, amb un servei d’informació i assessorament en matèria d’ocupació. 

  

Es tracta d’un un servei d’informació i primera orientació en matèria d’ocupació i 

autoocupació integrat, i que permet derivar la persona cap als serveis de Barcelona 

Activa més ajustats a les necessitats i demandes que presenti. S’hi presta atenció 

personalitzada per resoldre de manera àgil els dubtes del ciutadà, i no cal cita 

prèvia per tal de facilitar al màxim l’accessibilitat dels usuaris a la informació 

requerida. 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

L’assessor en matèria 

d’ocupació atent en horari: 

de dilluns a divendres 

de 8.30h a 14.30h  
(no cal cita prèvia). 
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El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Obres de remodelació del pavelló del Carmel (1 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 

L’objecte de la obra és la Remodelació del Pavelló Municipal Rambla del 

Carmel per tal d’adequar-lo a l’ús i normativa actuals. 
 

El Pavelló presenta greus mancances en quant a mesures de seguretat 

contra incendis, accessibilitat, estat general de les instal·lacions i estat 

general dels materials. 
 

La  remodelació ha de servir per millorar les condicions del centre per a la 

pràctica esportiva, corregir les patologies detectades, millorar les condicions 

de seguretat dels usuaris i millorar  es condicions d’eficiència energètica de 

l’edifici i de les instal·lacions i per poder legalitzar l’activitat i les 

instal·lacions. 

Termini d’execució: 10 mesos.  
En aquests moments les obres resten aturades unes setmanes degut a que s’ha detectat existència de 

fibrociment. 

Import pressupostat de l’actuació: 1.756.573,64 € 
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El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Obres de remodelació del pavelló del Carmel (2 de 2) 

Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell 

de Barri i actuacions futures 
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Urbanització de la plaça Salvador Allende  

Urbanització de la superfície de l’aparcament construït sota la plaça, que tenia com a 

principal repte poder salvar el desnivell de 22 metres que hi ha, mantenir i millorar les 

condicions anteriors de la plaça, dotar-lo d’arbrat i vegetació i unir els diferents espais 

mitjançant recorreguts peatonals còmodes. 

Import de l’actuació: 736.585 € 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Import de l’actuació: 171.523,25 € 

Les actuacions que es van executar van consistir en l’adequació provisional 

dels espais a urbanitzar de la Plaça Margarida Fort, així com la resolució de les 

mancances que afectaven a l’àmbit de sortida del Metro de Batet i a 

l’accessibilitat dels espais de circulació de vianants.  

Adequació plaça Margarida Fort i cruïlla Llobregós-Batet  

Actuacions realitzades:  

-   Eliminació dels espais tancats i 

sense ús, amb enjardinament i 

mobiliari urbà.  

- Millora de l’accessibilitat amb una 

rampa i un nou pas de vianants  

- reparació i millora dels paviments 

deteriorats existents,  

- arrebossat de la paret mitgera de 

la finca del C. Batet, 3. 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Reforma i millora al Centre Cívic del Carmel 

Per ampliar i millorar l'ús del centre ha sigut necessari crear una nova sala 

d’informàtica al C.C. Carmel, unificant un despatx i la sala annexa de la 

planta segona. 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Import de l’actuació: 45.000 € 
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Millores varies al camp de futbol del Carmel 

Per tal de millorar l’ús del centre s’han realitzat varies actuacions: refer el 

mur de contenció existent, la reparació de la coberta del bar i dels serveis 

públics, la confecció d’un canal de drenatge d’aigües pluvials, la neteja i 

desbrossada dels talussos perimetrals, petites actuacions de reparació de 

la fusteria interior i remats de pintura. 

Import de l’actuació: 59.994,81€ Iva Inclòs. 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Línia 86 

El 15 de setembre de 2014 es va incorporar un nou vehicle a la línia, per tal de 

millorar la freqüència de pas de la línia i el servei al Carmel. 

 

El nou bus fa només el recorregut entre la Rambla de Carmel i el carrer Calderón de 

la Barca, per reforçar l’accés a la zona del Carmel. En aquest sentit l’horari de la 

nova unitat és des de les 10 del matí, fins a les 2 de la tarda i de quarts de 5 de la 

tarda i fins a quarta de 9 del vespre, amb freqüències de pas de cada 15 minuts. 

Aquest nou bus, amplia la resta d’unitats que ja fan el 

recorregut de l’autobús, entre el carrer Tajo/Baixada del 

Mercat i la cruïlla del carrer Calderón de la Barca i la 

carretera del Carmel. Recordem que les altres unitats que 

ja existien del bus 86 segueixen fent tot el seu recorregut i 

horari habitual, des de les 6 i escaig del matí i fins 

entrades les 9 del vespre, amb horaris de pas normals de 

15 minuts. 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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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 Carmel / 16 d’abril de 2015   

mailto:reservesmuhba@bcn.cat


    

    

    

Bateria antiaèria. Actuacions 

Import de l’actuació: 913.249,42€ (IVA inclòs) 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 



    

    

Imatges del procés d’obres 

Bateria antiaèria.  

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Bateria antiaèria.  
Imatges actualitat. Obres acabades 



Urbanització carrers Labèrnia i Marià Labèrnia 

 

L'àmbit d'actuació inclou aquests dos carrers, així 

com el carrer en sentit perpendicular que els uneix i 

el camí d'accés per a vianants situat a la pineda de 

l'extrem oriental de l’àmbit d'actuació. 

 

L’obra es va iniciar el novembre amb la 

instal·lació de la xarxa de gas soterrada als carrers 

i amb la reforma dels carrers amb noves voreres i 

escales.  

 

Termini d’execució: 9 mesos 

        

    

Import de l’actuació: 1.416.732,44€ IVA inclòs. 

    

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 
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Programa PEUS – Espai públic a la cruïlla de la Carretera 

del Carmel i el carrer Mühlberg (1 de 3) 

Arranjament de l’espai amb les següents 

feines: 

- Ampliació de la vorera de la carretera del 

Carmel 

- Recol·locació dels elements urbans 

existents: parada de bus, quiosc de 

premsa i contenidor d’escombraries 

- Establiment d’un lloc d’estada, amb banc i 

unitats de papereres 

- Noves unitats d’arbrat i franges de vinya 

sobre estructura 

- Arranjament de la paret mitgera amb 

restauració i tractament vegetal 

- Col·locació de sistema wifi i senyalització 

específica 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Programa PEUS – Espai públic a la cruïlla de la Carretera 

del Carmel i el carrer Mühlberg (2 de 3) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Programa PEUS – Espai públic a la cruïlla de la Carretera 

del Carmel i el carrer Mühlberg (3 de 3) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Reurbanització del carrer Mühlberg 

CALENDARI 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

• L’aprovació inicial del projecte: 

Comissió de Govern de 8/4/2015  

• La publicació de l’anunci al BOP 

(exposició al públic): el 23 d’abril. 

• Licitació de l’obra entre 23 i 30 d’abril 

• Inici obres: setembre-octubre 2015 

Pressupost de l’actuació: 2.300.000 € 
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Reurbanització del carrer Mühlberg 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Reurbanització del carrer Mühlberg 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Reurbanització del carrer Mühlberg 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Reurbanització del carrer Mühlberg 

Projecció de l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Projecció de 

l’actuació 

Reurbanització del carrer Mühlberg 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Reurbanització del carrer Mühlberg 

Projecció 

de 

l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Remodelació equipament carrer Llobregós, 113 com a Centre Obert 

(1 de 3) 

   

Primera fase de les obres de 

remodelació de l’equipament situat 

al C. Llobregós, 107-113 per a 

convertir-lo en un Centre Obert. 

Actuacions necessàries per a 

adaptar les distribucions al nou ús 

de l’equipament: 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Import de l’actuació: 272.440,84 € 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Tasques realitzades: 

- Execució de tancaments interiors 

per a la redistribució dels espais i 

formació de les noves aules, tan en 

planta baixa com primera. 

- Realització de nous revestiments 

tal com cel rasos, enrajolats 

interiors i treballs de pintura. 

- Tancaments practicables interiors 

- Millores, arranjament, adaptació i 

compliment de normativa de les 

instal·lacions de sanejament, 

climatització, renovació d’aire, 

electricitat, enllumenat, aigua freda i 

calenta, audiovisuals i 

comunicacions 

- Instal·lació de nous aparells 

sanitaris 

- Col·locació de mobiliari i 

equipament segons el nou ús. 

Remodelació equipament carrer Llobregós, 113 com a Centre Obert 

(2 de 3) 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   



41 
   

Remodelació equipament carrer Llobregós, 113 com a Centre Obert 

(3 de 3) 

Estat després de 

l’actuació 

Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

REMODELACIÓ de l’antic parc auxiliar de neteja 

Segona fase  del projecte de remodelació del local del C/ Llobregós 113. 

  

En aquesta segona fase es preveu l’actualització dels espais i de les instal·lacions 

existents per tal de donar cabuda a les noves activitats. En aquest sentit l’actuació 

prevista en la planta baixa es limita a adequar el taller per a activitats de divers ús i 

modificar el sentit de l’escala per tal de donar resposta als requeriment d’evacuació 

que marca la normativa. 

A la planta segona es procedeix a la 

modificació integral de la distribució, 

acabats i instal·lacions per tal de donar 

cabuda a les noves aules proposades. 

Com a actuació final es procedirà a la 

unió física amb el local corresponent a 

la primera fase mitjançant la 

modificació dels tancaments d’un dels 

locals corresponents a la primera fase. 

Pressupost de l’actuació: 1.232.788,19 € 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Projecte fase 2 -Planta primera 
Projecte fase 2 -Seccions 

REMODELACIÓ de l’antic parc auxiliar de neteja 



Informació sobre el 

procés participatiu per 

a la millora de la 

Rambla del Carmel 
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

Procés participatiu per a la definir nous usos i millores a la rambla 

del Carmel 

Amb la comissió de seguiment del Consell 

de Barri del Carmel com a grup motor, a 

primers d’enguany es va endegar un 

procés participatiu per a definir millores i 

nous usos de la Rambla del Carmel. 

 

Es realitzarà una sessió oberta a totes les 

entitats del barri per a treballar el tema.  

 

La idea és culminar el procés amb una 

jornada participativa a la Rambla del 

Carmel a primers de juliol, en el marc de 

la Festa Major del barri, el moment de 

l’any on la Rambla esdevé el centre 

neuràlgic del Carmel. 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   



Informació sobre 

l’adequació i l’obertura 

del solar “El Ranxo” 

(carrer Bernat Bransi, 22) 

i altres informacions 

d’interès. 
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Informació sobre l’adequació i l’obertura del solar “El Ranxo” 

(carrer Bernat Bransi, 22) 

Les obres s’han desenvolupat al pati interior d’illa buit amb un únic accés per el carrer 

Bernat Bransi, 22, amb una superfície total de 1.467 m2. 

  

S’ha dividit aquesta superfície en els següents usos: 

 - 540m2 de plaça per a activitats cíviques 

 - 520m2 destinats a parc infantil. 

 - 178m2 zona de jocs per a joves-adults. 

 - 150m2 zona verda protegida. 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

De l'1 de novembre al 31 de març Tots els dies de 10:00h a 19:00h 

De l'1 d'abril al 31 d'octubre Tots els dies de 10:00h a 21:00h 

HORARIS D’OBERTURA 

Imatge abans de l’actuació 
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L’obertura de l’espai, que podrà ser utilitzat per tots els veïns i veïnes del 

Carmel a partir d’ara, obre també un procés participatiu que té com a 

objectiu el disseny conjunt d’usos i activitats de dinamització.  
 

Aquest procés serà liderat pel Pla de Desenvolupament Comunitari 

Carmel Amunt. 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Informació sobre l’adequació i l’obertura del solar “El Ranxo” 

(carrer Bernat Bransi, 22) 

Imatge estat actual 



49 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Informació sobre l’adequació i l’obertura del solar “El Ranxo” 

(carrer Bernat Bransi, 22) 

Imatges de la obertura de l’espai el dia 10 d’abril 
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Altres informacions del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

El Concurs Internacional de Piano Maria 

Canals arriba a Plaça Pastrana 
 

Per tercer any consecutiu dintre del projecte 

PLAÇ'ART, el passat 15 de març va arribar un 

piano de cua a la Plaça Pastrana. 

Durant tot el dia pianistes novells i professionals el 

van poder tocar. 

Concurs de Micropoesia Sinatrahem 
 

El proper Dissabte 25 d'abril, a la Sala D'actes de la 

Biblioteca  Juan Marsé, es farà el lliurament de Premis del 

Concurs de Micropoesia Sinatrahem 2015. 



51 

Altres informacions del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

La revista "La Botiga del Carmel" canvia de 

nom 
 

La revista del barri editada per Carmel Comerç, Mercat 

del Carmel i Comerciants Teixonera a partir d'ara 

s'anomenarà "La Botiga del Barri". El canvi respon a la 

incorporació de Comerciants Teixonera. Les tres entitats 

treballen colze a colze per portar tota l'actualitat dels 

seus respectius barris cada trimestre. 

Comerç al Carrer a Dante 

 
El pròxim dissabte 18 d'abril, el 

carrer Dante s'omple de les 

botigues de Carmel Comerç i 

Comerciants Teixonera amb 

animació i activitats durant tot el 

dia. 
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Altres informacions del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

10 anys de l’esvoranc del Carmel 

El projecte ha rebut el suport de 

l’Associació de comerciants Carmel 

Comerç, Mercat del Carmel, Col·legi 

Santa Teresa, Sinatrahem Círculo 

Artístico del Carmel i Ozzypiuntur 

Produccions. 

https://www.youtube.com/watch?v=KtLUoEQIcjs 

“’L’esvoranc del Carmel” és un curtmetratge de Frank Pérez, veí del barri, 

que vol fer un recordatori del pitjor desastre ocorregut al barri del Carmel el 

27 de gener de 2005, i on més de 1200 veïns es van veure afectats. En el 

vídeo es poden veure sis nens del Col·legi Santa Teresa (desallotjat l’any 

2005 per l’accident) narrant el conte que vol explicar la història des de la 

innocència, la sensibilitat i l’optimisme, deu anys després. 

https://www.youtube.com/watch?v=KtLUoEQIcjs
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Altres informacions del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

Carmel Amunt obre un punt d'informació sobre 

subministrament energètic i estrena web 
Punt d’Informació en el qual s’informarà a tothom que vulgui de com fer una bona lectura de 

les factures de gas, electricitat i aigua. També dels diferents abonaments socials existents i de 

les millors mesures per reduir el consum a la nostra llar. Per accedir a aquest servei 

d’assessorament personalitzat cal concertar hora trucant al telèfon 93 4290759. 

Aquesta només és una de les diverses 

accions que du a terme el Pla de 

Desenvolupament Comunitari Carmel 

Amunt tant en l’àmbit de la pobresa 

energètica com de l’alimentació, la 

salut…Si els voleu conèixer millor, 

Carmel Amunt acaba d’estrenar una 

nova web que explica de forma molt 

entenedora què són els Plans 

Comunitaris, com és el del Carmel i qui 

hi participa, quins projectes i activitats 

està duent a terme i fins i tot com 

participar i inscriure’s a la borsa de 

voluntaris. 
http://www.carmelamunt.org/ 
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Altres informacions del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

RUTA LITERÀRIA DE MARSÉ A MERCÈ 

El dissabte 25 d’abril, per celebrar la diada de Sant Jordi, el Centre Cívic 

del Carmel, la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé i l’Espai Jove Boca Nord, 

organitzen per tercer any consecutiu (juntament amb equipaments de Can 

Baró i del Guinardó). 

 

Aquesta ruta, des del Carmel al Guinardó, uneix territori i literatura 
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Altres informacions del barri 

El consell de barri del Carmel / 16 d’abril de 2015   

DIA DEL JOC A LA RAMBLA DEL CARMEL 

Els equipaments infantils del Districte i l’espai Jove Boca Nord surten al 

carrer, com cada any, el proper dissabte 16 de maig, per celebrar una 

tarda d’activitats adreçades als infants i als adolescents. 

 

Enguany l’horari és de 16 a 20 hores. 



Torn obert de paraula 
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