ÍNDEX OBRES I SERVEIS FINALITZATS, EN CURS I PREVISTOS

A data 21 d’abril de 2021, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte
d’Horta–Guinardó són els següents:
1.

Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte
1.1 VIA PÚBLICA

1.

Redacció del projecte de reforç del magatzem dels jardins Pla Armengol

2.

Recuperació d’ofici del solar municipal situat a Ctra. Alta de Roquetes 56-58

3.

Recuperació, transport i plantació d’oliveres originàries del Guinardó

4.

Subministrament taules de ping pong

5.

Subministrament de bancs i cadires

6.

Subministrament de fitons

7.

Implantació i seguiment d’un sistema d’auscultació i control dels danys i possibles moviments
de l’edifici del ptge Sigüenza 97-99

8.

Redacció de l’estudi d’actuacions de millora de la mobilitat al barri de la Teixonera i els seus
entorns

9.

Coordinació Seguretat i Salut obres via pública i equipaments any 2021

10. Direcció de les obres de consolidació estructural del solar del carrer Gran Vista 106
11. Arranjament del mirador del carrer de Fastenrath a la cruïlla amb el carrer de Sant Crispí
12. Redacció del projecte executiu i direcció de les obres d’un mur de contenció al carrer
Costa Pacheco 43
13. Pacificació escola Àngels Garriga
14. Esbrossaments de solars municipals del districte d’Horta-Guinardó per l’any 2021
15. Arranjament solar municipal per a horts Passeig Font d’en Fargas 66-80
16. Millores carrer Arquitectura
17. Arranjament vorera Budapest
18. Circuit de salut al carrer Canaan 2
19. Escales Florència i camí Parc del Guinardó/Doctor Cadevall
20. Remodelació vorera Taxdirt

1.2 EQUIPAMENTS

1.

Obres d’adequació provisional del jardí i la planta baixa de la Torre Garcini

2.

Instal•lació d'un nou transformador al cem Vall Hebron-Teixonera

3.

Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021

4.

Enderroc de l’edifici situat al carrer Brussel•les 5-33

5.

Consolidació de la planta ps-2 de l’edifici situat al carrer Gran Vista 106

6.

Substitució gespa als camps de futbol 2 i 3 de la Tarr Mundet

7.

Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol

2.

Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats
1.

BIMSA
a.

URBANITZACIÓ

1.

Entorns de Can Soler _ Fase 1

2.

Reurbanització carrer Olvan

b.

EDIFICACIÓ

1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.

2.

INFRAESTRUCTURES.CAT

Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de
l'estació de Maragall L4 i L5 d'FMB

3.

MERCATS

Obres coberta agrícola en el mercat de la Vall d’Hebron

OBRES I SERVEIS FINALITZATS, EN CURS I PREVISTOS AMB COSTOS I CALENDARI

A data 21 d’abril de 2021, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al Districte
d’Horta–Guinardó són els següents:
1.Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte
1.1 VIA PÚBLICA

1. Redacció del projecte de reforç del magatzem dels jardins Pla Armengol
Expedient de serveis finalitzat
Data inici servei : novembre de 2020
Data final servei: febrer de 2020
Import: 17.647,90 €
La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i
normativa per a reforçar l’estructura i rehabilitar l’edificació existent, de titularitat
municipal, als jardins del doctor Pla i Armengol donat el mal estat de l’existent i així
poder destinar l’espai a activitats i/o usos necessaris.
2. Recuperació d’ofici del solar municipal situat a Ctra. Alta de Roquetes 56-58
Expedient d’obres finalitzada
Data inici obres: gener de 2021
Data final obres: febrer de 2021
Import: 48.278,99 € Iva inclòs
S’ha recuperat el solar de titularitat municipal que fins ara havia estat ocupat amb
horts irregulars. Les obres han consistit en el desmuntatge de les construccions i casetes
existents, així com les tanques divisòries entre horts i altres construccions que hi havia;
carregar i transportar a l’abocador tot els elements retirats, runes, i les tones de residus
extretes; esbrossada i neteja del solar i, finalment, instal·lació d’una tanca en tot el
perímetre.
3. Recuperació, transport i plantació d’oliveres originàries del Guinardó
Expedient d’obres finalitzat
Data inici obres: febrer de 2021
Data final obres: febrer de 2021
Import: 17.545,00 € Iva inclòs
Aquesta actuació ha permès retornar al Districte les oliveres originàries del Guinardó
que fins ara es trobaven al poble de Banyeres del Penedès. S’han recuperat del lloc on
estaven plantades, s’han transportat i plantat als jardins centrals de la Ronda del
Guinardó, entre l’Hospital de Sant Pau i els Jardins del doctor Pla i Armengol.
4. Subministrament taules de ping pong
Expedient de subministrament finalitzat
Data inici expedient: febrer de 2021
Data final expedient: març de 2021
Import: 8.107,00€ Iva inclòs
Aquest contracte tenia com a finalitat la compra de quatre unitats de taules de ping
pong per a incorporar a l’estoc del magatzem municipal.

5. Subministrament de bancs i cadires
Expedient de subministrament finalitzat
Data inici expedient: febrer de 2021
Data final expedient: març de 2021
Import: 18.077,40 € Iva inclòs
S’ha contractat el subministrament de bancs i cadires per a incorporar a l’estoc del
magatzem municipal.
6. Subministrament de fitons
Expedient de subministrament finalitzat
Data inici expedient: febrer de 2021
Data final expedient: març de 2021
Import: 3.645,13€ Iva inclòs
S’ha contractat el subministrament de fitons fixes i extraïbles per a incorporar a l’estoc
del magatzem municipal.
7. Implantació i seguiment d’un sistema d’auscultació i control dels danys i
possibles moviments de l’edifici del ptge Sigüenza 97-99
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: novembre de 2020
Data prevista final servei: març de 2021
Import: 6.594,50 €
La implantació i seguiment d’un sistema d’auscultació i control dels danys i possibles
moviments de l’edifici té com a objecte detectar els possibles moviments estructurals
de l’edifici situat al Ptge Sigüenza 95. A tal fi, es situaran uns prismes i marques
topogràfiques per a la definició dels moviments de l’estructura des de vàries bases de
mesura. Les lectures es duran a terme amb una estació total. També es situaran 10
fissuròmetres plans a les fissures i esquerdes més significatives per veure l’evolució.
Es faran una sèrie de medicions i finalment es redactarà un informe amb l’anàlisi dels
resultats.
8. Redacció de l’estudi d’actuacions de millora de la mobilitat al barri de la
Teixonera i els seus entorns
Expedient de serveis en curs
Data inici servei : desembre de 2020
Data prevista final servei : maig de 2021
Import: 14.050,96 €
La redacció de l’estudi i concreció d’actuacions de millora de la mobilitat al barri de la
Teixonera i els seus entorns consistirà principalment en: l’estudi de millora de la mobilitat
de la Teixonera i entorns, la concreció de les mesures d’actuació proposades en
format de fitxa, amb un plànol descriptiu de detall, la memòria valorada dels costos de
cada mesura i timing per al seu desenvolupament, el pla de participació ciutadana
amb reunions explicatives de l’estudi i mesures; i en la resposta a les sol·licituds de les
associacions de veïns i veïnes, entitats, ciutadans, etc. sobre l’estudi proposat.
9. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: gener de 2021.
Data prevista final servei: desembre de 2021.
Import: 17.750,70€ Iva inclòs
Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública promogudes
pel districte l’any 2021.

10. Direcció de les obres de consolidació estructural del solar del carrer Gran
Vista 106
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: abril de 2021.
Data prevista final servei: juny de 2021.
Import: 1.306,80 € Iva inclòs
Es contracta l’assistència tècnica de les obres que consistirà en realitzar les
corresponents visites d’obra i l’assessorament tècnic i documental necessari per la
correcta execució d’aquestes.
Les obres consisteixen en consolidar estructuralment el solar edificat des de la planta
baixa menys dos, respecte la calçada del vial i adequar i millorar la escomesa a la
xarxa de sanejament. Es detalla l’expedient a l’apartat d’equipaments.
11. Arranjament del mirador del carrer de Fastenrath a la cruïlla amb el carrer
de Sant Crispí
Expedient d’obres en curs
Data prevista inici obres maig de 2021.
Data prevista final obres: juliol de 2021.
Import previst: 34.445,59€ Iva inclòs
Les obres consistiran en la recuperació de l’escala adjacent al mur de maó, realitzant
prèviament la demolició del muret de bloc de formigó. Es substituirà el paviment
existent de panot del mirador per llosa de formigó 60x40 cm, similar al paviment de
vorera. S’incorporaran escocells en els dos arbres existents de l’àmbit, un al propi
mirador i un a la vorera del carrer de Sant Crispí
12. Redacció del projecte executiu i direcció de les obres d’un mur de
contenció al carrer Costa Pacheco 43
Expedient de serveis en tràmit
Data inici servei: abril de 2021.
Data prevista final servei: juny de 2021.
Import: 12.705,00 € Iva inclòs
La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, requeriments i
normativa per a l’execució d’un mur de contenció , en substitució de l’existent amb
patologies estructurals, i l’execució de petits arranjaments del voltant per tal de millorar
la seguretat estructural i la seguretat d’ús i accessibilitat de l’espai.
13. Pacificació escola Àngels Garriga
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: maig de 2021.
Data prevista final obres: juny de 2021.
Import previst: 16.476,96 € Iva inclòs
L'escola Àngels Garriga ha sol•licitat un seguit de modificacions en el seu entorn
escolar, recollides en un document el.laborat per la direcció i la AFA. El districte i el
programa protegim les escoles han estudiat el document i analitzat l'entorn i es
proposen diferents mesures per millorar-lo de manera immediata, com:
- conversió del carrer gallecs en prioritat vianant, tallat al trànsit excepte veïns i serveis
amb velocitat màxima 10km/h. S'implementa la senyal corresponent a l'inici del carrer
però no es modifica la secció del mateix.
- instal•lació de 2 coixins berlinesos en els passos de vianants abans de l'escola.
- reorganització del cordó de serveis entre el carrer Frederic Rahola i l'accés de
l'escola. Eliminació de 4 places de cotxes, reorganització de contenidors, nova DUM i
nous aparcaments de bicicletes al costat de l'escola.
- ampliació tàctica de la vorera en el cordó de serveis entre l'escola i el carrer trèvol,
amb pintura i barana, en una longitud equivalent a 5 places de cotxe, i estudi de
canvi de les 4 places de cotxes restants per motos.

14. Esbrossaments de solars municipals del districte d’Horta-Guinardó per l’any
2021
Expedients de serveis previst
Data prevista inici servei: maig de 2021.
Data prevista final servei: juliol de 2021.
Import previst: 48.000,00 € Iva inclòs
Està previst fer la contractació de tres expedients amb empreses d’inserció social per a
realitzar els esbrossaments de solars de titularitat municipal emplaçats en diferents
barris del Districte per aquest any 2021.
15. Arranjament solar municipal per a horts Passeig Font d’en Fargas 66-80
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: juny de 2021.
Data prevista final obres: juliol de 2021.
Import previst: 48.000,00 € Iva inclòs
Es preveu la contractació de les obres necessàries per a l’arranjament del conjunt de
solars municipals sense edificar per a destinar-los a horts comunitaris. Els treballs
consistiran en l’esbrossada i neteja del solar, poda i tala d’arbrat, moviment de terres
mínim necessari per adaptar les cotes a les plataformes de parcel·les previstes,
instal·lació de tancament perimetral, pavimentació de camins , canalització de reg i
tractament de les terres amb incorporació d’esmena orgànica i adob.
16. Millores carrer Arquitectura
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: juny de 2021.
Data prevista final obres: juliol de 2021.
Import previst: 59.900,00 € Iva inclòs
Està previst fer l’arranjament de diversos trams del carrer Arquitectura. Els treballs
consistiran en enderrocar les lloses de paviment existent en mal estat i reposar-les per
noves, adequant les pendents en cas que sigui necessari.
17. Arranjament vorera Budapest
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: juny de 2021.
Data prevista final obres: juliol de 2021.
Import previst: 64.000,00 € Iva inclòs
Es preveu la contractació de les obres necessàries per a la continuació de la vorera
del carrer Budapest ( costat muntanya), entre els carrers de Francesc Alegre i Telègraf ,
per tal de permetre l’accessibilitat dels vianants. Els treballs consistiran en l’execució
d’un mur de contenció per contenir les terres del talús, amb la seva corresponent
fonamentació; excavació de la caixa de paviment, execució de la base de formigó,
col·locació de vorada i pavimentació amb panot.
18. Circuit de salut al carrer Canaan 2
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: juny de 2021.
Data prevista final obres: juliol de 2021.
Import previst: 17.121,00 € Iva inclòs
Es preveu la instal·lació de tres elements fitness per a la pràctica esportiva i
entrenament de la mobilitat de diferents parts del cos , amb la seva corresponent
certificació de l’àrea esportiva. També s’inclou la instal·lació d’una barana.

19. Escales Florència i camí Parc del Guinardó/Doctor Cadevall
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: juliol de 2021.
Data prevista final obres: setembre de 2021.
Import previst: 40.000,00 € Iva inclòs
Es preveu la contractació de les obres necessàries per a l’arranjament de l'escala que
connecta la part cabdal del carrer Florència amb el Parc del Guinardó, així com del
camí interior d'aquest on desemboca l'escala. Inclou la demolició d'ambdós elements i
la reconstrucció d'aquests atenent necessitats d'accessibilitat.
20. Remodelació vorera Taxdirt
Expedients d’obres previst
Data prevista inici obres: juliol de 2021.
Data prevista final obres: juliol de 2021.
Import previst: 20.000,00 € Iva inclòs
Es preveu la remodelació del tram de vorera del carrer Taxdirt entre els carrers Marina i
Sardenya per tal de pacificar els entorns de l’escola. Els treballs consistiran en la
instal·lació de mobiliari urbà ( jardineres i bancs ) i senyalització horitzontal ( pintura
amb motius de jocs infantils, pas de vianants..)

1.2 EQUIPAMENTS

1. Obres d’adequació provisional del jardí i la planta baixa de la Torre Garcini
Expedient d’obres finalitzat
Data inici obres : març de 2021
Data final obres: març de 2021
Import: 21.244,19 € Iva inclòs
Les obres que s’ha dut a terme corresponien a l’arranjament de l’espai exterior de
l’equipament mitjançant l’esbrossada de la parcel·la, la instal·lació, a la llinda
compartida amb el número 13 del Passatge Garcini i a la part central del jardí, d’una
tanca tipus Rivisa per millorar la separació entre les diferents parcel·les així com per
limitar l’accés a tot el jardí deixant únicament un ús a la banda més propera al
passatge i que té l’accés a la parcel·la de l’equipament.
A l’interior de l’edifici únicament s’ha previst realitzar treballs a planta baixa per
adequar l’ús a una activitat puntual mitjançant la neteja, pintura i il·luminació de les
sales que formen part d’aquesta.
2. Instal•lació d'un nou transformador al cem Vall Hebron-Teixonera
Expedient d’obres finalitzat
Data inici obres : març de 2021
Data final obres: març de 2021
Import: 45.205,24 € Iva inclòs
Aquesta actuació té com a finalitat la retirada i substitució del transformador per tal de
poder continuar amb el subministrament elèctric de la instal•lació. Les característiques
del transformador són les mateixes que l’inicial de 1000KVA 25/0.42KV DYn11 Tipus TESR2 Eu548 connectat al circuit primari(AT) i secundari (BT)

3. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2021
Expedient de serveis en curs
Data inici servei: gener de 2021.
Data prevista final servei: desembre de 2021.
Import: 12.674,75 € Iva inclòs
Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d’equipaments
promogudes pel districte l’any 2021.
4. Enderroc de l’edifici situat al carrer Brussel·les 5-33
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : abril de 2021
Data prevista final obres: maig de 2021
Import: 16.260,95 € Iva inclòs
Les obres consistiran en l’enderroc complert de la construcció existent dins el solar
ubicat al número 5-33. Es preveu la retirada de banals i altres de l’interior de
l’edificació, destriat i tractament de residus. Posteriorment l’enderroc de coberta de
fibrociment, gestió i tractament dels residus especial, enderroc de la resta de la nau
industrial, tancaments i estructura d’acer laminat. També es realitzarà l’enderroc d’un
mur de totxana annex a l’edificació. Càrrega dels residus a camió, transport i
disposició controlada a abocador autoritzat.
5. Consolidació de la planta ps-2 de l’edifici situat al carrer Gran Vista 106
Expedient d’obres en curs
Data inici obres : abril de 2021
Data prevista final obres: juny de 2021
Import: 33.880,28€ Iva inclòs
Les obres consistiran en diverses actuacions per a la consolidació de la planta PS-2 de
l’edifici situat al carrer Gran Vista 106. Es preveu la realització d’una neteja i
desbrossada del pati exterior. A l’interior de l’edifici es farà un apuntalament de les
jàsseres existents, mitjançant perfils d’acer i parets ceràmiques de 15cm de gruix. Es
realitzarà un tapiat de les obertures per evitar possibles accessos i actes vandàlics.
Finalment es realitzarà una millora en la xarxa de sanejament del global de l’edifici en
el tram afectat de l’habitatge de la PS-2.
6. Substitució gespa als camps de futbol 2 i 3 de la Tarr Mundet
Expedient d’obres en tràmit
Data prevista inici obres : agost de 2021
Data prevista final obres: novembre de 2021
Import: 170.549,38 € Iva inclòs + Assistències
Es liciten les obres per a la substitució de l’actual gespa artificial per una d’última
generació. La superfície d’intervenció és de:
Camp de futbol 5 888,32 m²
Camp de futbol 7 2.008,74 m²
Els treballs consistiran en :
- Desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries de futbol 5 i futbol
7) que seran renovades.
- Retirada de la gespa existent.
- Engrandir el camp de futbol 7 per a complir amb les mides de normativa. Es
desplaçarà el tancament que limita amb el camp de futbol 11, 85 cm. Això
implica desmuntar el tancament, enderrocar el muret de bloc sobre el que
recolza aquest, fer un nou muret a la nova distància, recol.locar el tancament
tipus rivisa, i reomplir aquesta franja de camp nou amb sauló compactat.
- Col·locació de barrera antiarrels en franja lateral

-

Instal·lació de canal de recollides d’aigua lateral al camp de futbol 7 i
connexionat a xarxa existent.
Col·locació de la gespa, inserció de les línies de joc i marques i col·locació de
càrregues amb sorra de sílice i cautxú .

7. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i
Armengol
Expedient d’obres en tràmit
Data prevista inici obres : setembre de 2021
Data prevista final obres: maig de 2022
Import: 286.132,57 € Iva inclòs + Assistències
Es liciten les obres per a la consolidació estructural i rehabilitació de l’interior de l’edifici
annex a la masia dels jardins del Doctor Pla i Armengol, utilitzat antigament com a
garatge/cotxeres , per tal de poder destinar-lo, en un futur, a un ús municipal. Les
principals intervencions en l’edificació es centren en :
-

Enderrocs : enderroc del cos recrescut existent a la coberta i desmuntatge de
les instal·lacions existents
intervencions estructurals : Reforç i/o reconstrucció de murs, reforç i/o
reconstrucció de sostres de voltes de maó, intervencions a jàsseres i biguetes
metàl·liques del sostre de planta baixa.
intervencions de restauració : Restauració de façanes, coberta i revestiments
interiors en sostres i murs ; i substitució i/o restauració de les fusteries per unes
iguals que les existents.
noves instal·lacions: previsió d’escomesa d’aigua freda, treballs per al
connexionat a la xarxa de sanejament dels jardins de les aigües pluvials
recollides en coberta i del sanejament dels lavabos previstos; i previsió
d’escomesa elèctrica i línia d’enllumenat provisional.

2.Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats
2.1BIMSA
a. URBANITZACIÓ

1. Entorns de Can Soler – Fase 1 _ Pla de Barris
Obres en curs
Data reinici: juny de 2020
Data prevista final obres: març de 2021 ( s’ha ampliat 2 mesos )
El Projecte Executiu definitiu de la Fase 1 preveu un cost d’obra de 1.810.907 € IVA
inclòs més assistències
El Projecte Modificat preveu un cost de 220.688 € de PEC (IVA inclòs) 14,05% de l’import
adjudicat.
L’actuació proposa desenvolupar nous usos comunitaris a l’entorn de la Masia de Can
Soler per a la dinamització del barri. L’àmbit de l’actuació original tenia una superfície
aproximada de 6,05 Ha i correspon a la part baixa d’una vall que, quan plou, rep
molta aigua superficial i del subsòl.
L’objecte de la Fase 1, de 5.521 m2 de superfície, és la creació de nous espais
esportius, espais per l’oci i el lleure, la millora dels recorreguts i accessos viaris i la millora
en general de l’entorn de Can Soler.
S’està treballant en la redacció d’un Projecte Modificat degut a:
o Construcció imprevista d’un mur de contenció amb contraforts adjacent al mur de la
finca del C. Cànoves 3, el qual està amb la fonamentació descalçada amb risc de
col·lapse sobre l’àmbit del parc.
o Increment amidaments: moviments de terres, enretirada d’arbres, clavegueram, etc.
o Modificació en la geometria del mur annex al dipòsit, degut a la modificació de la
cota d’arrencada del mur.
2. Reurbanització carrer Olvan
Obres en curs
Data inici obres : Març de 2021
Data prevista final obres: desembre de 2021
Import previst: 869.253 € IVA inclòs més assistències
L’actuació consisteix en la millora de l’espai públic on es proposa, en tota la traçada
del carrer i els seus extrems, la consolidació de la vora de la muntanya, soterrament de
serveis aeris, eliminació d’obstacles i tots aquells treballs necessaris per millorar
l’accessibilitat i la mobilitat a peu.
La proposta consisteix en la creació d’una plataforma semisegregada, amb vorera a
la banda mar, arranjament de les escales existents als dos extrems del carrer i
eliminació de pals de serveis.
b. EDIFICACIÓ
1. CEM Mundet. Adequació instal·lació elèctrica
Obres previstes_ IBE
Data prevista inici obres : maig de 2021
Data prevista final obres: agost de 2021
Import previst: PEC 266.233 € IVA inclòs més assistències
Aquesta actuació proposa l’adequació de la instal·lació elèctrica (trasllat del
comptador, ampliació de potència i canvi de tensió de subministrament) al Centre
Esportiu Municipal Mundet per permetre que el conjunt de la instal·lació esportiva
obtingui la Llicència Ambiental.

2. Casal de barri Pirineus. Adequació instal·lació elèctrica.
Obres previstes
Data prevista inici obres : juny de 2021
Data prevista final obres: agost de 2021
Import previst: 55.809 € IVA inclòs més assistències
L’actuació proposa intervenir el global de la instal·lació elèctrica de l’edifici existent
amb l’objectiu de subsanar les incidències identificades en el Certificat d’Instal·lació
elèctrica de BT de data 20.09.17 i obtenir la legalització de la instal·lació.

2.2 INFRAESTRUCTURES.CAT
Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de
l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB)
Obres en curs. Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions
Data inici obres: gener de 2020
Data prevista final obres: març 2022
Import licitació : 8.846.409,27 € (IVA inclòs).
L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l’intercanviador de
Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris
diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d’ascensors i escales
mecàniques, la formació d’un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut
d’andanes. Lot 1: Obra civil i instal·lacions

2.3 MERCATS
Obres coberta agrícola en el mercat de la Vall d’Hebron
Obres en curs
Data inici obres: febrer de 2021
Data prevista final obres: abril de 2021
Import licitació : 241.147,07 € (IVA inclòs).
L'objecte és executar en la coberta del mercat de la Vall d'Hebron un hort urbà,
consistent en les obres de replanteig, definició geomètrica, aportació de terres per ús
agrícola, execució de paviments, drenatge i xarxa de reg; i instal·lacions i obra de
paleta per a l'arranjament de l'espai destinat als usuaris de l'hort

