
1 

 

                

ÍNDEX OBRES I SERVEIS FINALITZATS, EN CURS I PREVISTOS  

 

 

Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte ......................................................4 

1. VIA PÚBLICA ...........................................................................................................................4 

1.1. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022 .................................4 

1.2. Redacció del projecte executiu d’arranjament de la cruïlla del carrer 

Lepant amb Llorens i Barba ....................................................................................................4 

1.3. Redacció del projecte modificat de la substitució funcional del mur del 

carrer Lisboa 122 .......................................................................................................................4 

1.4. Retirada de quioscos de premsa en desús en diferents indrets del Districte...5 

1.5. Subministrament i col•locació de bancs a la Rambla del Carmel ...................5 

1.6. Pavimentació antilliscant al carrer  Tenerife, 13-33 ...............................................5 

1.7. Pavimentació antilliscant al carrer  Vicent López, 2-12 ........................................5 

1.8. Arranjament del paviment de calçada i vorera al carrer ptge. De la Plana .5 

1.9. Arranjament de vorera al carrer Judea 1-7 ............................................................6 

1.10. Pintura jocs Rambla del Carmel 57 ......................................................................6 

1.11. Pavimentació antilliscant al carrer  Vicent López, 1-11 ...................................6 

1.12. Instal•lació circuit de salut Rambla del Carmel ................................................6 

1.13. Arranjament de la vorera del carrer Praga ........................................................6 

1.14. Instal•lació àrea de gent gran  a  Cànoves 118b ( Plaça Font del Roure) .7 

1.15. Redacció del projecte executiu d’urbanització de la zona verda situada 

a l’Avda. Elies Pagès 34 ...........................................................................................................7 

1.16. Redacció de l’avantprojecte i projecte executiu de l’adequació de 

mobilitat de la carretera Alta de Roquetes ........................................................................7 

1.17. Redacció del projecte executiu d’urbanització de l’espai públic de la 

cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan ...................................................................................7 

1.18. Redacció del projecte de millora en l'accessibilitat al districte d'Horta-

Guinardó ....................................................................................................................................8 

1.19. Redacció dels projectes de millora de l'accessibilitat als carrers d’Iriarte, 

Segur i Santa Albina del barri de la Teixonera i al carrer Mestre Dalmau del barri 

d’Horta 8 

1.20. Obres per la millora i ampliació de l’àrea de jocs existent al carrer Idumea

 8 

1.21. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat als barris del Guinardó 

i Sant Genís .................................................................................................................................8 

1.22. Millora de l'accessibilitat al barri del Carmel ......................................................9 

1.23. Reforma de l’àrea de jocs infantils del Mas Guinardó, jardins de Frederica 

Montseny ....................................................................................................................................9 

1.24. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2023 .............................9 

1.25. Redacció de projecte: estudi de les escales no mecàniques del districte 

d’Horta-Guinardó .....................................................................................................................9 

Expedient de serveis en curs ..................................................................................................9 



2 

 

1.26. Obres arranjament provisional av. Marquès de Castellbell ......................... 10 

1.27. Arranjament de l’aglomerat a la Rambla del Carmel .................................. 10 

1.28. Arranjament de la vorera del carrer Sigüenza 37-67 ..................................... 10 

2. EQUIPAMENTS ..................................................................................................................... 10 

2.1. Coordinació Seguretat i Salut d’obres a equipaments any 2022 ................... 10 

2.2. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i 

Armengol ................................................................................................................................. 10 

2.3. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1 .................... 11 

2.4. Redacció del projecte de reforma del local social Raimon Casellas ........... 11 

2.5. Adequació de la xarxa elèctrica de planta baixa de la masia de Can 

Crehuet .................................................................................................................................... 11 

2.6. Instal•lació deshumidificadors a l'arxiu municipal del Districte ....................... 11 

2.7. Actualització dels parallamps als centres municipals del Districte ................. 12 

2.8. Instal•lació de l’entarimat de la sala d’actes del districte d’Horta-Guinardo

 12 

2.9. Obres de condicionament acústic de local de la AAVV Baix Guinardó ...... 12 

2.10. Estudis previs de reforma / ampliació de la bilbioteca Mercè Rodoreda 12 

2.11. Arranjament de la coberta del local social Font del Gos ............................ 12 

2.12. Reparació dels paviments interiors del local social Font del Gos ............... 12 

2.13. Instal•lació de proteccions solars a la biblioteca Carmel – Juan Marsé .. 13 

2.14. Condicionament de l’escenari de la sala d’actes de la biblioteca 

Carmel-Juan Marsé ............................................................................................................... 13 

2.15. Redistribució de la sala d'informàtica a la biblioteca Can Mariner ........... 13 

2.16. Obres de substitució d’elements d’extracció de fums de la cuina del bar 

annex al local AAVV Montbau ........................................................................................... 13 

2.17. Substitució de la porta d’entrada a l’edifici del casal de barri Font d’en 

Fargues 13 

2.18. Reconstrucció del mur de tancament a la biblioteca Montbau ............... 14 

2.19. Instal•lació d’un sistema de megafonia a la ut07 de GU ............................ 14 

2.20. Coordinació Seguretat i Salut d’obres a equipaments any 2023 ............... 14 

2.21. Redacció projecte: modificació MPGM per a l’Av Jorda ........................... 14 

2.22. Redacció projecte: estudi del planejament del camp de futbol de Sant 

Genís 14 

Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats .................... 15 

3. BIMSA .................................................................................................................................... 15 

3.1. URBANITZACIÓ ............................................................................................................ 15 

3.2. EDIFICACIÓ ................................................................................................................. 16 

3.2.1. Pl. Font d’en Fargues. Elements Patrimonials ................................................... 16 

3.2.2. Palau del Marquès d’Alfarràs ............................................................................. 17 

3.2.3. Remodelació camp i canvi gespa camp de futbol Martinenc .................. 17 

4. INFRAESTRUCTURES.CAT .................................................................................................... 17 



3 

 

4.1. 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) ........................................ 17 

5. MERCATS .............................................................................................................................. 18 

5.1. Obres de reforma interior de la zona logística i dels accessos del mercat 

municipal del Carmel ........................................................................................................... 18 

5.2. Obres de construcció del nou mercat provisional d’Horta .............................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

                

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

 

 

 

A data 15 de febrer de 2023, les obres i els serveis finalitzats, en curs i previstos al 

Districte d’Horta–Guinardó són els següents: 

 

 

Obres i serveis gestionats pels Serveis Tècnics del Districte 
 

1. VIA PÚBLICA  
 

 

1.1. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2022  

Expedient de serveis finalitzat 

Data inici servei: gener de 2022.  

Data final servei: desembre de 2022.  

Import: 17.750,70€ Iva inclòs  

Es va contractar la coordinació de seguretat i salut a les obres de via pública 

promogudes pel districte l’any 2022. 

 

1.2. Redacció del projecte executiu d’arranjament de la cruïlla del carrer Lepant 

amb Llorens i Barba 

Expedient de serveis finalitzat. 

Data inici servei: juny de 2022. 

Data final servei: gener de 2023. 

Import previst:  11.253,00 € Iva inclòs 

 

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, 

requeriments i normativa per a l’execució de l’arranjament de la cruïlla del carrer 

Lepant amb Llorens i Barba. 

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d’accessibilitat als guals del pas de 

vianants del carrer Llorens i Barba produïda per l’excessiva pendent transversal i 

protegir els semàfors que reben cops constantment pels vehicles usuaris de la zona de 

càrrega i descàrrega, s’ampliarà la vorera del xamfrà nord-est, ocupant amb la nova 

vorera la zona DUM actual, i a la cantonada sud-est s’ampliarà la vorera en l’àmbit del 

gual del pas de vianants que fa el creuament al carrer Lepant, permetent així la millora 

de l’accessibilitat dels guals de vianants i protegint les columnes dels semàfors del 

carrer Llorens i Barba. 

Actualment està en fase de revisió pels diferents Responsables d’Espai Públic. 

 

1.3. Redacció del projecte modificat de la substitució funcional del mur del carrer 

Lisboa 122 

Expedient de serveis finalitzat 

Data inici servei: juliol de 2022. 

Data final servei: desembre de 2022. 

Import:  4.779,50 € Iva inclòs 

 

El projecte consisteix en el canvi del sistema de contenció proposat al projecte inicial 

de la substitució funcional del mur de maçoneria existent al carrer Lisboa 122. El 

projecte inicial descrivia l’execució de la nova contenció mitjançant micropilots. 

Aquest modificat ha de contemplar una solució més econòmica mitjançant pantalles 

o pilots amb les implicacions que siguin necessàries. 

Actualment està en fase de revisió pels diferents Responsables d’Espai Públic. 
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1.4. Retirada de quioscos de premsa en desús en diferents indrets del Districte 

Expedient d’obres finalitzat 

Data  inici obres :  octubre de 2022 

Data final obres:  novembre de 2022 

Import:  48.010,00€ Iva inclòs 

 

Les obres han consistit en retirar quioscos de premsa a diferents indrets: Av Jordà 7, Av 

Jordà 12, C.Lepant 394, Pg Mare de Deu del Coll 232, C.Sant Antoni MªClaret 165, Ctra 

Carmel amb Mühlberg, Pl Catalana, C.Jorge Manrique amb Herrera el Vell i la posterior 

reposició definitiva del paviment afectat. 

 

1.5. Subministrament i col•locació de bancs a la Rambla del Carmel   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: novembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import:  26.401,07  € Iva inclòs 

 

S’ha substituït els bancs existents de la Rambla del Carmel,  model romàntic, la majoria 

dels quals no complien amb la normativa vigent i estaven en força mal estat;  per 

bancs del model Neobarcino inclosos en el recull d’elements urbans de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

 

1.6. Pavimentació antilliscant al carrer  Tenerife, 13-33   

Expedient d’obres finalitzades 

Data inici obres: novembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import :  35.650,47  € Iva inclòs 

 

S’ha repicat el paviment de panot de 4 pastilles que hi havia , amb la corresponent 

gestió dels residus generats, s’ha col·locat nou paviment de panot a l’estesa, de 

20x20x4cm, però d’un acabat a 45º. L’àmbit ha estat entre els número 13 i 33 del 

carrer, i amb una amplada de tota la vorera. 

 

1.7. Pavimentació antilliscant al carrer  Vicent López, 2-12   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: novembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import:  47.989,73  € Iva inclòs 

 

S’ha repicat el paviment de panot de 4 pastilles que hi havia , amb la corresponent 

gestió dels residus generats, s’ha col•locat nou paviment de panot a l’estesa, de 

20x20x4cm, però d’un acabat a 45º. L’àmbit ha comprès entre els número 2 i 12 del 

carrer, i amb una amplada de tota la vorera. 

 

1.8. Arranjament del paviment de calçada i vorera al carrer ptge. De la Plana   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: novembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import:  48.335,43  € Iva inclòs 

 

Les obres corresponents als treballs per a l’arranjament del paviment de calçada i 

vorera al carrer Ptge. De la Plana núm. 4-16, han tingut com a objecte la reparació del 

paviment existent en l’àmbit indicat. S’ha executat l’enderroc de part de l’ample de 

calçada existent per mantenir amb el nou aglomerat les cotes de calçada actuals i no 

alterar la recollida d’aigües pluvials. 
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1.9. Arranjament de vorera al carrer Judea 1-7   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: novembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import :  48.289,77  € Iva inclòs 

 

Les obres executades en aquest contracte han consistit en el repicat del paviment de 

panot de 4 pastilles que hi havia inicialment, incloent la base corresponent en les zones 

que estiguessin aixecades per les arrels dels arbres, i la corresponent gestió dels residus 

generals. Posteriorment, s’ha realitzat una nova base de morter a les zones que ho 

requerien i s’ha pavimentat de nou amb panot a l’estesa, de 20x20x4cm, amb acabat 

de la flor de Barcelona. L’àmbit ha comprès entre els números 1 i 7 del carrer, i a 

l’amplada de tota la vorera . 

 

1.10. Pintura jocs Rambla del Carmel 57   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: desembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import:  8.107,00  € Iva inclòs 

 

Es pintaran una sèrie de geometries al terra amb pintura blanca de dos components 

antilliscant per crear una zona d’activitat física pels veïns del barri . 

 

1.11. Pavimentació antilliscant al carrer  Vicent López, 1-11   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: desembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import:  45.625,85  € Iva inclòs 

 

Les obres executades en aquest contracte han consistit en el repicat del paviment de 

panot de 4 pastilles que hi havia i la corresponent gestió dels residus generats. 

Posteriorment s’ha pavimentat de nou amb panot a l’estesa, de 20x20x4cm, però d’un 

acabat a 45º i antilliscant. 

 

1.12. Instal•lació circuit de salut Rambla del Carmel    

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: novembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import:  9.632,18  € Iva inclòs 

 

Les obres tenien per objecte oferir activitats saludables als ciutadans de forma segura 

en l’àmbit de l’espai públic que acull la Rambla del Carmel, davant del carrer Lletres, 

núm. 28. 

 

S’ha instal·lat tres elements de joc destinats a exercitar diferents parts del cos:  una 

bicicleta estàtica, un joc de gir de cintura i un de rem. Per a completar l’obra s’ha 

instal·lat el cartell indicatiu i s’ha certificat l’àrea. 

 

1.13. Arranjament de la vorera del carrer Praga    

Expedient d’obres finalitzat 

Data  inici obres: desembre de 2022. 

Data  final obres: desembre de 2022. 

Import:  48.356,56  € Iva inclòs 

 

S’ha executat l’enderroc complert de tot l’ample de vorera , base de formigó i la 

corresponent gestió de residus. Posteriorment s’ha executat la nova base de formigó i 

l’acabat de paviment tal com la resta de l’àmbit, és a dir, amb acabat panot tipus flor 

de 20x20cm. 
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1.14. Instal•lació àrea de gent gran  a  Cànoves 118b ( Plaça Font del Roure)   

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres: desembre de 2022. 

Data final obres: desembre de 2022. 

Import :  4.450,38  € Iva inclòs 

 

Les obres han consistit en: excavació i execució dels fonaments dels elements a 

instal•lar, instal•lació dels elements del circuit de salut, instal•lació del plafó segons el 

manual de Senyalització de Parcs i Jardins i, finalment, certificació de l’àrea.  

 

1.15. Redacció del projecte executiu d’urbanització de la zona verda situada 

a l’Avda. Elies Pagès 34 

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: juny de 2022. 

Data prevista final servei: març de 2023. 

Import previst:  17.980,60 € Iva inclòs 

 

La redacció del projecte executiu d’urbanització de la zona verda permetrà urbanitzar 

la parcel·la de titularitat municipal qualificada amb clau 6b que fa front a l’avinguda 

Elies Pagès, 34, Av. Elies Pagès, 16B, carrer Canovelles 13 i carrer Canovelles 1B. El 

projecte recollirà els criteris tècnics, de disseny, requeriments i normativa per a 

l’execució de la urbanització de la parcel·la situada a l’avinguda Elies Pagès, núm. 34, 

qualificada amb clau 6b i actualment en desús, per tal de dotar al barri d’una nova 

zona verda que podran gaudir els veïns. 

 

 

1.16. Redacció de l’avantprojecte i projecte executiu de l’adequació de 

mobilitat de la carretera Alta de Roquetes 

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: setembre de 2022. 

Data prevista final servei:  març de 2023 

Import previst:  12.100,00 € Iva inclòs 

 

El  Districte d’Horta-Guinardó té interès en adequar la mobilitat de la Carretera Alta de 

Roquetes, atès que és un carrer en el que cada vegada hi ha més equipaments, és de 

doble sentit en la poca amplada que té i hi ha problemes d’accessibilitat i seguretat  

per vianants i vehicles donat que manca vorera en alguns trams.  

 

Es redactarà l’avantprojecte amb la proposta més adient i després es redactarà el 

projecte executiu de la incloent memòria, plànols amidaments i pressupost, estudi de 

seguretat i salut, plec de condicions i tota aquella documentació necessària per 

permetre la contractació i l’execució de les obres. 

 

1.17. Redacció del projecte executiu d’urbanització de l’espai públic de la 

cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan 

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: juliol de 2022. 

Data prevista final servei: març de 2023. 

Import previst:  7.042,20  € Iva inclòs 

 

La redacció del projecte té com a objectiu recollir els criteris tècnics, de disseny, 

requeriments i normativa per a l’execució de la urbanització de l’espai públic de la 

cruïlla entre els carrers Sagàs i Olvan. 

Per tal de donar solució a la problemàtica actual d’accessibilitat a la parada de bus, 

s’executarà un mur de contenció que permetrà ampliar l’espai destinat a la para de 

bus creant així un àmbit que permetrà la instal•lació d’un banc perquè els usuaris 

puguin seure mentre esperen el bus 
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1.18. Redacció del projecte de millora en l'accessibilitat al districte d'Horta-

Guinardó 

Expedient de serveis en curs 

Data servei: octubre de 2022. 

Data prevista final servei: desembre de 2022. 

Import previst:  11.313,50  € Iva inclòs 

 

L’objecte del present contracte és la redacció del projecte de millora de 

l’accessibilitat en l’àmbit de tot el districte d’Horta-Guinardó. El projecte recollirà tots 

aquells elements que dificulten la mobilitat al districte així com la seva representació 

gràfica i documental en suport d’ofimàtica. 

 

 

1.19. Redacció dels projectes de millora de l'accessibilitat als carrers d’Iriarte, 

Segur i Santa Albina del barri de la Teixonera i al carrer Mestre Dalmau del barri 

d’Horta    

Expedient de serveis en curs 

Data inici serveis: novembre de 2022. 

Data prevista final serveis: març de 2023. 

Import previst:  16.698,00  € Iva inclòs 

 

Aquesta actuació té com a finalitat el servei de redacció de dos projectes per a la 

millora contínua de l’accessibilitat dels barris de la Teixonera i Horta. S’inclou l’estudi 

per a un futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia. 

 

 

1.20. Obres per la millora i ampliació de l’àrea de jocs existent al carrer 

Idumea 

Expedient d’obres en curs_ obres reiniciades el 9 de gener  

Data inici obres: octubre de 2022. 

Data prevista final obres: març de 2023. 

Import previst:  95.587,89 € Iva inclòs 

 

Amb la proposta es pretén fer accessible l’àrea de jocs existent creant un accés 

directe des de vorera. 

Per tal de donar ús a l’espai de la plataforma 1 i ampliar l’àrea de jocs existent, 

s’instal•laran elements de jocs infantils i paviment de cautxú seguint les directrius del 

Departament de Parcs i Jardins i la normativa específica. 

 

Es comunicaran les dues plataformes de jocs mitjançant la creació de talussos 

formigonats, acabats amb paviment de cautxú i amb diferents elements de trepa i 

escalada, per tal de crear una única àrea de jocs de dimensions més grans i d’edat 

mixta. 

Es farà accessible la plataforma 1 , enderrocant els dos graons existents i creant una 

rampa. 

S’instal•larà una barana de fusta , segons plec de parcs i jardins, per evitar risc de 

caigudes i per  separar el circuit de salut de l’àrea de jocs. 

 

 

1.21. Redacció del projecte de millora de l'accessibilitat als barris del 

Guinardó i Sant Genís   

Expedient de serveis en curs 

Data inici serveis: desembre de 2022. 

Data prevista final serveis: desembre de 2022. 

Import previst:  6.655,00  € Iva inclòs 

 

El servei consisteix en la redacció del projecte de referència per tal de poder anar 

executant les obres corresponents de millora d’accessibilitat. S’inclou l’estudi per a un 

futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia. 
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 El projecte englobarà: el carrer d’ Ercilla 17-77 i 16-80, del barri del Guinardó i 

Avinguda Elies Pagès 2-8 i carrer Natzaret 97-107 del barri de Sant Genís 

 

1.22. Millora de l'accessibilitat al barri del Carmel   

Expedient de serveis en curs 

Data inici serveis: novembre de 2022. 

Data prevista final serveis: març de 2023 

Import previst:  15.004,00  € Iva inclòs 

 

El servei consisteix en la redacció del projecte de referència per tal de poder anar 

executant les obres corresponents de millora d’accessibilitat. S’inclou l’estudi per a un 

futur soterrament de línies elèctriques a càrrec de la companyia. El projecte englobarà 

els carrers de Lugo 1-51, Lluís Maria Vidal 50-68, Queixans1-19, Passerell 1-35 i Arbós 1-7 i 

10-30. 

 

 

1.23. Reforma de l’àrea de jocs infantils del Mas Guinardó, jardins de 

Frederica Montseny 

Expedient d’obres previst_ en licitació 

Data prevista inici obres: març de 2023 

Data prevista final obres: maig de 2023 

Import previst:  95.765,73 € Iva inclòs 

 

Les obres corresponents a la construcció d’una àrea de jocs infantils als Jardins de 

Frederica Montseny, tenen per objecte donar més servei a la comunitat veïnal de 

l’entorn, ja que manca serveis per a nens i nenes de més edat.  

 

Les obres consistiran en la retirada de l’actual base de sauló, es rebaixarà la rasant en 

30cm, execució de nova base de formigó de 15cm, sobre la qual si aplicarà una capa 

de cautxú de gruix variable segons indicacions del fabricant de jocs. Es realitzaran 

totes les modificacions corresponents a la barana existent, del model ronda, s’obrirà un 

nou accés, la part on hi ha mur de formigó es recreixerà per tal que la barana resultant 

tingui una alçada de 90cm. S’instal•laran els jocs indicats en els amidaments i 

documentació gràfica, senyalitzacions, pictogrames, i finalment es realitzarà la 

certificació del global de la instal•lació. 

 

1.24. Coordinació Seguretat i Salut obres via pública any 2023  

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: gener de 2023.  

Data previst final servei: desembre de 2023.  

Import: 17.750,70€ Iva inclòs  

S’ha contractat la coordinació de seguretat i salut per a les obres de via pública 

promogudes pel Districte l’any 2023. 

 

1.25. Redacció de projecte: estudi de les escales no mecàniques del districte 

d’Horta-Guinardó 

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: gener de 2023.  

Data prevista final servei: abril de 2023.  

Import: 17.242,50 € Iva inclòs  

L’objecte del present contracte és la redacció del projecte de l’estudi de les totes les 

escales no mecàniques del districte d’Horta-Guinardó en quant a la seva ubicació, 

qualificació urbanística, àmbit privat o públic, titularitat del sòl, geometria 

/característiques (longitud, nombre i mida dels graons i replans, desnivell), materials, 

il·luminació, parterres, esta de conservació tant de les escales com d’altres elements 

(baranes, fanals, etc), compliment de la normativa, itineraris alternatius propers. 
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 Estudi amb plànols de situació, planta i alçat així com fotografies. És a dir, tot el 

necessari per a valorar futures actuacions i intervencions en aquestes. 

 

 

1.26. Obres arranjament provisional av. Marquès de Castellbell 

Expedient d’obres previst_ adjudicat 

Data prevista inici obres: febrer de 2023 

Data prevista final obres: maig de 2023 

Import previst:  70.349,40 € Iva inclòs 

 

L’objecte de les obres són les intervencions necessàries per a l’arranjament provisional 

de les parcel•les de titularitat municipal situades a l’Av. Marquès de Castellbell, núm. 

2x i a l’espai públic confrontant amb el núm. 1-3 del mateix carrer. 

Es proposa construir un parterre, gunitar la superfície per evitar el creixement reiteratiu 

de males herbes, aconseguint així una zona neta sense escorrenties, pavimentar la 

zona de graves, definint espais d’estada pels veïns i reforçant la il•luminació existent. 

Per mantenir els arbres existents es crearan dos escocells de forma circular amb un radi 

de 6m que contribuiran a l’ordenació de l’espai junt amb el mobiliari urbà. 

 

 

1.27. Arranjament de l’aglomerat a la Rambla del Carmel  

Expedient d’obres no realitzat. 

 

 

1.28. Arranjament de la vorera del carrer Sigüenza 37-67  

Expedient d’obres no realitzat 

 

 

 

 

2. EQUIPAMENTS 
 

2.1. Coordinació Seguretat i Salut d’obres a equipaments any 2022 

Expedient de serveis finalitzat 

Data inici servei: gener de 2022. 

Data final servei: desembre de 2022. 

Import:  12.674,75 € Iva inclòs 

 

Es va contractar la coordinació de seguretat i salut a les obres d’equipaments  

promogudes pel districte l’any 2022. 

 

2.2. Consolidació estructural edificació garatge jardins del doctor Pla i Armengol 

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres : gener de 2022 

Data final obres: desembre de 2022 

Import:  286.132,57 € Iva inclòs + Assistències  

 

S’ha executat 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 han estat :  
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- 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: treballs per a la connexió a la xarxa de sanejament dels 

jardins de les aigües pluvials recollides en coberta i previsió d’escomesa 

elèctrica i línia d’enllumenat provisional. 

 

 

2.3. Restauració de les fusteries del Centre Cívic Guinardó planta 1 

Expedient d’obres  en curs 

Data  inici obres :  novembre de 2022 

Data  prevista final obres:  desembre de 2022 

Import:  47.591,72€ Iva inclòs 

 

Les obres corresponen a la restauració i renovació de les fusteries exteriors de la planta 

1 de l’equipament municipal ubicat al carrer Torrent d’en Melis 20-22, on es situa del 

Centre Cívic del Guinardó. 

Amb aquesta actuació s’aprofita per substituir el vidre simple existent per un altre vidre 

laminar tipus Climalit de dues llunes i es realitza la substitució de totes aquelles peces 

de fusta que es troben en un estat de degradació avançat per unes altres de noves.  

 

 

2.4. Redacció del projecte de reforma del local social Raimon Casellas 

Expedient de serveis finalitzat 

Data  inici servei :  agost de 2022 

Data final servei:  desembre de 2022 

Import:  14.057,18 € Iva inclòs 

 

El servei consisteix en la redacció del projecte bàsic, executiu i l’estudi de seguretat i 

salut corresponent per a la posterior licitació de la reforma del Local Social Raimon 

Casellas. Aquest projecte engloba la nova distribució de les sales, despatxos, banys i 

office de l’equipament, noves instal·lacions de serveis i possibles actuacions 

necessàries derivades de l’estudi. 

Actualment en fase d’aprovació Tècnica . 

 

 

2.5. Adequació de la xarxa elèctrica de planta baixa de la masia de Can Crehuet 

Expedient d’obres finalitzat 

Data  inici obres :  novembre de 2022 

Data final obres:  desembre de 2022 

Import:  33.426,54 € Iva inclòs 

 

Les obres han consistit en la millora de l’actual xarxa elèctrica de la planta baixa de la 

Masia de Can Crehuet per tal d’adequar-la a les noves necessitats d’activitat del 

centre.  

 

 

2.6. Instal•lació deshumidificadors a l'arxiu municipal del Districte 

Expedient d’obres acabades 

Data  inici obres :  novembre de 2022 

Data final obres:  gener de 2023 

Import:  24.005,49 € Iva inclòs 
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Les obres tenien com objectiu la instal•lació de 4 deshumidificadors als compactes de 

l’arxiu municipal del Districte. 

 

Dels 4 deshumidificadors 3 son necessaris que siguin de 84A i un de 53A, per donar 

servei a cada compacte de l’arxiu segons el seu volum, també s’ha realitzat la 

connexió dels desaigües i la col•locació i connexió del diferencial i magnetotèrmic de 

la nova línia elèctrica.  

 

2.7. Actualització dels parallamps als centres municipals del Districte  

Expedient d’obres finalitzat 

Data  inici obres :  novembre de 2022 

Data final obres:  desembre de 2022 

Import:  38.555,61 € Iva inclòs 

 

Aquesta actuació, una vegada revisada la instal•lació existent, contemplava 

intervenir en vuit equipaments municipals del Districte per tal de garantir el correcte 

funcionament de la instal•lació en qüestió per tal de garantir la seguretat.  

 

2.8. Instal•lació de l’entarimat de la sala d’actes del districte d’Horta-Guinardo   

Expedient d’obres finalitzades 

Data  inici obres :  novembre de 2022 

Data final obres:  gener de 2023 

Import:  4.044,30 € Iva inclòs 

 

L’obra tenia com a objectiu millorar l’estat de la tarima existent  a la sala d’actes del 

Districte que es trobava malmès per l’alta utilització. Aquesta intervenció ha consistit en 

la instal•lació i envernissat de tota la seva superfície. 

 

2.9. Obres de condicionament acústic de local de la AAVV Baix Guinardó    

Expedient d’obres en curs 

Data  inici obres :  novembre de 2022 

Data prevista final obres:  desembre de 2022 

Import:  5.428,06 € Iva inclòs 

 

L’obra té com a objectiu reduir la reverberació de greus en el local d’assaig de grups 

musicals segons criteris tècnics de bibliografia especialitzada, disposant panells 

absorbents acústics uniformement distribuïts en les quatre parets del local. 

 

2.10. Estudis previs de reforma / ampliació de la bilbioteca Mercè Rodoreda    

Expedient de serveis en curs 

Data  inici servei :  novembre de 2022 

Data prevista final servei:  febrer de 2023 

Import:  16.401,55  € Iva inclòs 

 

El servei consisteix en la redacció dels estudis previs necessaris per a una futura reforma 

i/o ampliació de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda 

 

2.11. Arranjament de la coberta del local social Font del Gos     

Expedient anul·lat 

 

2.12. Reparació dels paviments interiors del local social Font del Gos      

Expedient anul·lat 
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2.13. Instal•lació de proteccions solars a la biblioteca Carmel – Juan Marsé       

Expedient d’obres en curs 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data prevista final obres:  febrer de 2023 

Import:  3.525,40 € Iva inclòs 

 

Les obres consisteixen en la instal•lació de proteccions solars en forma de vinils de 

210x85 cm adherits a la cara interior de l’envidrament de l’espai de joves lectors per 

mitigar la incidència solar i millorar el control tèrmic d’aquesta zona. 

 

2.14. Condicionament de l’escenari de la sala d’actes de la biblioteca 

Carmel-Juan Marsé       

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data final obres:  desembre de 2022 

Import:  9.764,70 € Iva inclòs 

 

L’objectiu de les obres ha estat la retirada del parquet existent de la part superior i de 

la rampa de l’escenari de la sala d’actes, la col•locació de regletes per al pas 

d’instal•lacions per sota de l’escenari, i la reposició de tot el parquet retirat per un de 

nou. Tanmateix, als mobles posteriors, s’ha realitzat els registres necessaris pel pas de 

cablejats i s’han ajustat les portes. 

 

2.15. Redistribució de la sala d'informàtica a la biblioteca Can Mariner       

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data final obres:  gener de 2023 

Import:  13.339,50  € Iva inclòs 

 

Les obres corresponien a la redistribució de la sala d’informàtica a la biblioteca 

municipal de Can Mariner atès que la distribució de l’espai existent no prioritzava la 

funcionalitat. S’ha substituït el mobiliari existent per un de nou i modificat les 

instal•lacions, tant elèctrica com de dades, per donar servei a la nova ubicació dels 

llocs de treball. 

 

2.16. Obres de substitució d’elements d’extracció de fums de la cuina del bar 

annex al local AAVV Montbau        

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data final obres:  febrer de 2023 

Import:  11.294,52  € Iva inclòs 

 

L’objectiu ha estat la substitució de la instal•lació d’evacuació de fums i 

independització  del local de la AAVV Montbau fent-la sortir a l’exterior pel la façana 

del mateix Bar. 

 

2.17. Substitució de la porta d’entrada a l’edifici del casal de barri Font d’en 

Fargues         

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data final obres:  desembre de 2022 

Import:  6.938,71  € Iva inclòs 

 

S’ha retirat la porta corredissa d’accés a l’edifici, incloent la totalitat de la instal•lació 

d’accionament d’apertura i tancament d’aquesta (motor, bateries, sistema de guies, 

etc.). En el seu lloc, s’ha instal·lat una porta de vidre de doble full i d’accionament 

manual. 
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2.18. Reconstrucció del mur de tancament a la biblioteca Montbau          

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data final obres:  gener de 2023 

Import:  12.759,51  € Iva inclòs 

 

S’ha executat la reconstrucció del mur de tancament de la biblioteca de Montbau. 

 

Amb aquesta intervenció s’ha reposat al seu estat inicial el mur afectat per la fuita 

d’aigua per part de companyia al carrer d’Àngel Marqués. Per tal de realitzar-hos’ha 

reparat i recol·locat el tancament metàl•lic de brèndoles . 

 

2.19. Instal•lació d’un sistema de megafonia a la ut07 de GU          

Expedient d’obres finalitzat 

Data inici obres :  desembre de 2022 

Data final obres:  gener de 2023 

Import:  17.437,66  € Iva inclòs 

 

Amb aquesta intervenció s’ha donat resposta de la petició per part de la Guàrdia 

Urbana per tal de millorar la seguretat en les seves instal•lacions, i així poder donar un 

avís sonor a tota la caserna en cas de qualsevol incidència o perill. 

 

La instal•lació  està composta per un seguit d’altaveus cablejats en les diferents 

dependències i els diferents elements pel seu funcionament com alimentadors, etapa 

de potència i consola d’avisos, entre d’altres elements. 

 

2.20. Coordinació Seguretat i Salut d’obres a equipaments any 2023 

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: gener de 2023. 

Data final servei: desembre de 2023. 

Import:  13.000,00 € Iva inclòs 

 

Es contracta la coordinació de seguretat i salut a les obres d’equipaments  

promogudes pel districte l’any 2023. 

 

2.21. Redacció projecte: modificació MPGM per a l’Av Jorda  

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: febrer de 2023. 

Data final servei: abril de 2023. 

Import:  7.018,00 € Iva inclòs 

 

L’objecte del present contracte és la redacció de la modificació del Pla General 

Metropolità, per a la transformació d’una zona subjecta a ordenació de volumetria 

específica (clau 18) en sistema viari (clau 5) a l’àmbit de la parcel·la situada a 

l’avinguda Jordà 28, del barri de Sant Genís dels Agudells, del districte d’Horta-

Guinardó. 

 

2.22. Redacció projecte: estudi del planejament del camp de futbol de Sant 

Genís  

Expedient de serveis en curs 

Data inici servei: febrer de 2023. 

Data final servei: abril de 2023. 

Import:  6.352,50 € Iva inclòs 

 

L’objecte del present contracte és la redacció del Pla Especial Urbanístic que ha de 

permetre la modificació dels paràmetres urbanístics de la parcel·la d’equipament on 

s’ubica el camp de futbol de Sant Genís (C. Samària 12), del districte d’Horta-

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

3. BIMSA  
 

3.1. URBANITZACIÓ 

 

3.1.1.Millores a l’àmbit Harmonia_fase 2 Entre el C. Vayreda i l’escola Baloo 

Obres finalitzades 

Data inici obres : agost de 2021 

Data final obres: desembre de 2022 

Import previst: 2.565.259 € IVA inclòs més assistències 

 

 

L’actuació proposava continuar les millores fetes al barri en els darrers anys: millores de 

les infraestructures i l’espai públic, amb especial cura en els serveis (clavegueram, 

enllumenat, etc.), l’accessibilitat i la mobilitat a peu. L’Àmbit 2 fa referència a l’espai 

comprès entre el C. Vayreda i l’Escola Baloo. Aquesta fase incloïa la implantació de la 

barrera de senglars 

 

 

3.1.2.Escales mecàniques al carrer Alguer 

Obres en curs 

Data inici obres : novembre de 2022 

Data prevista final obres: abril de 2023 

Import previst: 1.083.797 € IVA inclòs més assistències 

 

 

L’actuació consisteix en substituir les escales mecàniques del C. Alguer. L’objectiu és 

renovar aquestes escales que es troben al final de la seva vida útil, canviant tots els 

elements mòbils, el grup motriu, el quadre de maniobra, les balustrades i l’estructura 

pròpia de cadascuna de les escales. 

 

 

3.1.3.Estabilització de diversos talussos d’Horta-Guinardó 

Obres en curs 

Data inici obres : desembre de 2023 

Data prevista final obres: juny de 2023 

Import previst: 1.006.029 € IVA inclòs més assistències 

 

 

L’actuació consisteix en executar aquelles intervencions necessàries per a adequar, 

estabilitzar i millorar el comportament dels talussos del Districte d’Horta-Guinardó que 

presenten problemes d’esllavissades recurrents i/o símptomes d’inestabilitat. L’àmbit 

d’actuació inclou 11 talussos no contigus, que es troben en diversos barris: 

C. Vayreda 1-17 (Montbau) 

C. Gran Vista 119-121 ( El Carmel) 

Ptge. De la Mulassa 18-22 ( La Font d’en Fargues) 

Jardins Juan Ponce ( El Carmel) 

C. Gran Vista 115 ( El Carmel) 

C. Penyal 38-46 ( La Font d’en Fargues) 

C. Santuari 60-78 (El Carmel) 

C. Cànoves 103-139 ( Sant Genís dels Agudells) 

C. Mühlberg 47-61 (El Carmel) 

C. Natzaret 1 ( Sant Genís dels Agudells) 

Pl. de les Pedreres de Can Baró ( Can Baró) – Executat per urgència. 
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3.1.4.Plaça de la Font d’en Fargues 

Obres en tràmit ( en licitació ) 

Data prevista inici obres : febrer de 2023 

Data prevista final obres: novembre de 2023 

Import previst: 2.082.201 € IVA inclòs més assistències 

 

 

L’actuació proposa l’arranjament de la Plaça Font d’en Fargues i entorns per tal de 

millorar l’accessibilitat i recuperar l’espai públic. 

En paral·lel a aquest projecte es redacta el projecte de recuperació dels elements 

patrimonials de la plaça (veure a l’apartat Actuacions d’Edificació: Plaça Font d’en 

Fargues – Elements Patrimonials). 

 

3.1.5.Renovació 19 àrees de jocs infantils (1r paquet) 

Obres en tràmit ( en licitació ) 

Data prevista inici obres : març de 2023 

Data prevista final obres: agost de 2023 

Import previst: 1.187.157,08 € IVA inclòs més assistències 

 

 

L’actuació proposa intervencions de millora en 19 àrees de jocs infantils de la ciutat de 

Barcelona, de les quals, al districte d’Horta-Guinardó s’intervé a: 

- Plaça Bacardí 

- Parc Petrarca (c. Petrarca – c. Duero) 

- Jardins de Rosa Luxemburg. 

 

3.1.6.Ascensor al c. Torrent de Can Mariner 

Obres en tràmit ( en licitació ) 

Data prevista inici obres : març de 2023 

Data prevista final obres: gener de 2024 

Import previst: 587.177 € IVA inclòs més assistències 

 

 

L’actuació consisteix en la col·locació d’un ascensor en l’àmbit del final del C. Torrent 

de Can Mariner amb la trobada del C. Eduardo Toda que salvi el desnivell de 5 m, 

amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat i la mobilitat a peu del barri d’Horta. L’àmbit 

d’actuació té una superfície aproximada de 520 m². 

 

 

 

3.2. EDIFICACIÓ 

 

3.2.1.Pl. Font d’en Fargues. Elements Patrimonials 

Obres en curs 

Data inici obres : novembre de 2022 

Data prevista final obres: maig de 2023 

Import previst:  PCA 718.559 € IVA inclòs més assistències 

 

L’actuació proposa l’adequació al nou ús, intervenció en les instal·lacions, restauració 

de paraments i recuperació dels elements patrimonials de l’àmbit de la Plaça Font 

d’en Fargues. 

Les obres de la plaça estan previstes per iniciar-se a finals de febrer del 2023. 
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3.2.2.Palau del Marquès d’Alfarràs 

Obres en curs 

Data inici obres : novembre de 2022 

Data prevista final obres: febrer de 2024 

Import previst:  PCA 4.589.731,59 € IVA inclòs més assistències 

 

L’actuació proposa la consolidació estructural i constructiva de les parts de l’edifici del 

Laberint d’Horta conegut com a Palau del Marquès d’Alfarràs el qual es troba en una 

situació d’emergència degut al seu mal estat de conservació. L’objectiu és aturar el 

procés de degradació d’aquest edifici catalogat amb un nivell de protecció A de 

Patrimoni. 

L’actuació inclou la construcció de les cobertes i parts de façanes necessàries per a 

tancar l’edifici i fer-lo estanc a l’aigua de la pluja, un dels principals factors de 

degradació de l’edifici. El Project executiu s’organitza en tres fases d’execució: 

- FASE 1: consolidació estructural 

- FASE 2: façanes i soleres 

- FASE 3 : instal·lacions interiors 

Aquesta actuació es considera una primera intervenció. Es preveu que hi hagi una 

futura segona actuació que es centri en rehabilitar, recuperar i acabar el conjunt de 

l’edifici per a que aquest pugui entrar en ús en la seva totalitat. 

 

3.2.3.Remodelació camp i canvi gespa camp de futbol Martinenc 

Obres en tràmit ( en licitació) 

Data prevista inici obres : maig de 2023 

Data prevista final obres: octubre de 2024 

Import previst:  PCA 1.060.613 € IVA inclòs més assistències 

 

L’actuació consisteix en el canvi de gespa del camp de futbol. Donats els antecedents 

del camp probablement serà convenient arranjar les grades. 

 

 

 

 

4. INFRAESTRUCTURES.CAT 
 

4.1. 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 paralitzades.  Fase 1 . Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions 

Data inici obres: gener de 2020 

Data estimada final obres: finals 2023 ( actualment obres del Projecte modificat del 

vestíbul de Ramón Albó adjudicades i pendents de reinici ) 

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.  

Concreció del calendari: 

 Abril 2022: posada en servei del vestíbul de la ronda Guinardó i, al cap d’uns 

dies, tancament del de Ramon Albó. 

 Primavera 2023: recuperació de la circulació de vehicles a tota la ronda 

Guinardó. 

 Estiu 2023: finalització vestíbul Ramon Albó. 
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5. MERCATS 
 

5.1. Obres de reforma interior de la zona logística i dels accessos del mercat 

municipal del Carmel 

Obres en curs.  

Data inici obres: gener de 2022 

Data estimada final obres: agost 2023  

Import licitació : 1.302.011 € (IVA inclòs)més assistències 

 

L'obra consisteix en la reforma dels següents àmbits del mercat del Carmel situat a c. 

Llobregós, 149-159 de Barcelona: 

1. Reforma del moll de càrrega i descàrrega, del nucli de lavabos i d’una part 

de la zona de parades, que actualment està tancada, amb la finalitat de crear 

nous magatzems, un nou nucli de lavabos públics i una cambra de brossa, així 

com la reforma de la zona d’accés al moll la qual inclou la construcció d’una 

nova rampa de vehicles per tal de possibilitar l’accés a peu pla del camió de la 

brossa. 

2. La reforma dels 4 accessos, s’habilitaran dues noves rampes per accedir al 

mercat en dos dels accessos i els altres dos s’acondicionaran amb nous 

acabats 

 

5.2. Obres de construcció del nou mercat provisional d’Horta 

Obres en curs  

Data inici obres: gener de 2023 

Data estimada final obres: juliol 2023  

Import licitació : 5.471.956,31 € (IVA inclòs)més assistències 

 

L’objecte del contracte són les obres de construcció del nou mercat provisional 

d’Horta i manteniment durant el termini de garantia. 


