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 Pressupostos 2014 Districte d’Horta-Guinardó 

PRESSUPOST 

PRORROGAT 

2012

PREV. 

TANCAMENT 

2013

PRESSUPOST 

2014

4.601.324 4.456.628 4.167.833

12.159.943 12.032.785 12.008.856

Arrendaments 195.700 210.959 194.200

Reparacions i conservació 614.451 611.746 664.033

Subministraments 1.139.333 1.110.421 1.133.362

COMUNICACIONS 248.360 180.942 157.929

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 9.532.004 9.289.700 9.323.321
Neteja d'edificis i locals 809.821
Manteniment i neteja de la via pública 6.524.584
Manteniment xarxa enllumenat públic 937.169
Gestió d'equipaments (casals d'avis, centre cívics, casals de barrí) 679.311
Altres 372.436

Despeses diverses 430.094 629.017 536.011

8.088.968 8.558.250 8.742.789

Transferència a l'Institut Mpal. de serveis Socials 6.400.000 6.400.000 6.400.000

Transferències nominatives (convenis) 148.576 165.696 220.950
Gestió casal Font d'en Fargues 82.000

Consell de la Joventut 77.850
Convenis amb Instit. 61.100

A consorcis 9.036 9.545 9.545

Altres transferències 1.531.356 1.983.010 2.112.294

24.850.235 25.047.663 24.919.478Total

Transferències corrents

Despeses de Personal

Treballs de subministraments i serveis externs

No inclòs en el pressupost directe del districte: 
• 5.900.000 € manteniment de zones verdes (Parcs i Jardins) 
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Pressupost 2014     - Eixos pressupostaris 

ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

• Institut Municipal de Serveis Socials: 6.400.000 € (no inclou programes 

específics d’atenció a families i infants amb risc d’exclusió)  
 

• Despesa cultura-formació en equipaments de proximitat (centres 
cívics i casals de barri): 1.552.581,37 € 

 

• Atenció a col·lectius específics: 
• Infància: 426.896,40 € 
• Joventut: 408.930 € 
• Gent gran: 239.970 € 

 

• Ajudes a les entitats: 576.324 € 
 

• Programa diversitat, convivència i voluntariat: 74.500 € 
 

• Carmel amunt: 35.000 € 
 

3 



Pressupost 2014     - Eixos pressupostaris 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

• Equip de 2 persones 
 

• Principals projectes de comerç per 2014: 
 

• Impulsar web de comerç del districte (creat aquest 2013) 
• Impulsar campanyes de promoció del comerç 
• Projectes conjunts sorgits de la taula de comerç 

 
• Principals projectes de promoció del districte per 2014: 

 

• Rutes històriques a les festes majors 
• Rutes de l’aigua i material didàctic per les escoles 
• Continuar amb les promocions sectorials del districte: 

cinema, esport, gastronomia… 
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Pressupost 2014     - Eixos pressupostaris 

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 
 

• Neteja viària:5.621.016 € 
 

• Manteniment zones verdes: 5.900.000 € 
 

• Manteniment enllumenat públic: 937.169 € 
 

• Manteniment d’edificis: 2.537.114 € 
 

• Manteniment i millora d’espais públics: 472.186 € 
 

• Manteniment i conservació del paviment: 381.137 € 
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Pressupost 2014     - per programes 

PROGRAMA

PREV DE 

TANCAMENT 

2013

PRESSUPOST 

2014

Manteniment i  renovació del paviment 381.127 381.137

Manteniment i  millora d'espais públics 472.409 472.186

Manteniment, millora espai públic No cen 74.491 55.755

Neteja viària 5.621.016 5.621.016

Gestió de l'enllumenat públic 937.169 937.169

Administr. gral. serveis a les persones i territori 484.191 27.600

Gestió equipaments d'infants i  adolescen 3.398 8.000

Promoció i participació infància 61.231 35.000

Promoció i atenció a la juventut 15.836 14.931

Gestió d'equipaments juvenils 55.633 3.500

Promoció de la gent gran 5.531 6.000

Gestió de casals i  espais gent gran 2.202 2.200

Promoció de les dones 5.500 6.000

Promoció de la convivència i  ciutadania 55.582 24.500

Atenció a les persones discapacitades 4.500 2.500

Altres serveis complementaris d'educació 12.810 13.000

Promoció cultural i  Biblioteques 486 19.560

Gestió de centres cívics 423.773 436.920

Accions complementàries en centres cívic 33.050 60.775

Festes i  Actes Populars 321.500

Foment i promoció pràctica esportiva 18.561 16.700

Foment del turisme 4.250

Dinamització econòmica de proximitat 19.600

Representacio política 127.441 160.360

Administració general i  arxiu mpal. 215.903 277.663

Actuacions de civisme 29.118

Gestió d'equipaments participació distri 225.279 225.392

Comunicació corporativa 143.127 112.230

Reserves per realització d'ingressos 0 110.000

Manteniment d'edificis centralitzats 2.525.350 2.537.114

Manteniment d'edificis no centralitzats 93.821 100.548

TOTAL CAP.2 12.032.785 12.008.856
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Pressupost 2014     - per programes 

PROGRAMA

PREV DE 

TANCAMENT 

2013

PRESSUPOST 

2014

Redacció de projectes-execució d'obres 22.600 22.600

Atenció social 6.400.000 6.400.000

Gestió equipaments d'infants i  adolescen 361.896 361.896

Promoció i atenció a la juventut 83.309 77.850

Gestió d'equipaments juvenils 266.950 306.150

Gestió de casals i  espais gent gran 231.770 231.770

Altres serveis complementaris d'educació 9.545

Gestió de centres cívics 511.576 645.899

Administració general i  arxiu mpal. 0 18.504

Foment i promoció pràctica esportiva 141.500 155.500

Participació ciutadana i associativa 369.524 355.524

Gestió d'equipaments participació distri 163.536 166.036

Gestió xarxa integrada d'informació 1.060 1.060

TOTAL CAP.4 8.563.266 8.742.789

TOTAL CAP. 2 I 4 20.596.051 20.751.645
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INVERSIONS 2014 

OPERADOR EXECUTOR NOM DE L'ACTUACIÓ
PRESSUPOST 

2014

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA Camp de futbol Sant Genís. Construcció 120.000,00

Centre de Serveis Socials Carmel. Construcció 183.000,00

Centre de Serveis Socials Vall Hebron i sala polivalent. Construcció320.298,30

Pl. Isop. Urbanització 212.333,00

Camp de futbol/rugby Vall Hebron. Construcció 100.000,00

Biblioteca Mercè Rodoreda. Ampliació i millora 238.702,00

Biblioteca Montbau. Ampliació i millora 330.352,40

Pl. Eivissa. Manteniment 1.075.465,00

Àmbit Can Baró. Urbanització 400.000,00

Centre Esportiu Municipal Carmel. Millores 400.000,00

Centre Esportiu Municipal Mundet. Rehabilitació 528.000,00

Entorns mercat d'Horta. Urbanització 60.000,00

Interior illa C. Sidó. Remodelació 124.958,00

PMI Horta-Guinardó. Redacció de projectes 6.366,00

PMI Horta-Guinardó. PMI 4.505.830,14

BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA Total 8.605.304,84

BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, SA Àmbit Can Cortada. Urbanització 571.022,00

Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat. Adequació solar 175.500,00

BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, SA Total 746.522,00

BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, SA Aparcament C. Ramiro de Maeztu. Estudis 175.500,00

BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, SA Total 175.500,00

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA Escola bressol Guinardó. Construcció 542.181,00

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA Total 542.181,00

TOTAL 

LEGISLATURA 2013 2014 2015

70.507.254,50 34.754.412 15.187.647 20.565.196
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INVERSIONS 2014 

DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ Centre Esportiu Municipal Guinardó. Condicionament 91.500,00

Pistes poliesportives municipals Can Baró. Millores 180.000,00

Centre Cívic Carmel. Millora d'instal·lacions 101.382,65

Centre Cívic Teixonera. Millora d'instal·lacions 58.743,35

Pistes poliesportives C. Sardenya. Construcció 85.400,00

Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment 383.035,50

Parc de Collserola. Prevenció incendis forestals 62.537,00

DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ Total 962.598,50

HÀBITAT URBÀ Parc dels  Tres Turons. Itinerari 1. Can Baró-Turó de la Rovira 413.408,06

Poliesportiu Av. Mare de Déu de Montserrat. Construcció 1.240.500,00

Centre Cívic Illa Pirineus. Reforma interior 63.339,43

Pl. Font d'en Fargues i entorns. Urbanització 27.120,65

C. Labèrnia - C. Marià Labèrnia. Urbanització 357.491,30

HÀBITAT URBÀ Total 2.101.859,44

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA PMI Horta-Guinardó. Enllumenat 473.040,67

INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA Total 473.040,67

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA Masia Can Fargues. Fase 1. Rehabilitació 599.999,50

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA Total 599.999,50

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació 537.500,00

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA Total 537.500,00

QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS Residència Parc del Guinardó. Reforma 140.000,00

QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS Total 140.000,00

RECURSOS Finca C. Iriarte, 14. Adquisició 303.140,80

RECURSOS Total 303.140,80

Total general 15.187.646,75

OPERADOR EXECUTOR NOM DE L'ACTUACIÓ
PRESSUPOST 

2014
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FULL DE RUTA 2012-2015 

BAIX GUINARDÓ 2013 2014 2015

•Ampliar la capacitat funcional de la biblioteca Mercè Rodoreda. X

•Ampliar els equipaments esportius vinculats als barris del Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró.
X

•Millorar els jardins de Princep de Girona. X

•Adequar el Torrent de Lligalbé per tal d’evitar molèsties d’insalubritat als veïns, mentre el 

propietari no urbanitza definitivament tota la zona. X X X

•Fer més permeable al barri la illa ocupada per l’Hospital de Sant Pau. X X X

•Ampliar el mobiliari urbà de bancs i papereres. X X X

•Ampliar les zones esportives existents en el barri amb la construcció de noves pistes esportives 

al carrer Sardenya. X

•Incrementar les zones de jocs infantils i d’espais de gimnàstica per a gent gran. X X

•Clarificar la situació urbanística del passatge de l’Encarnació. X

•Impulsar la creació de nous aparcaments al barri o en zones limítrofs. X

•Recuperar el solar anomenat “Talleres Muñoz” per als barris de Can Baró, Baix Guinardó i 

Guinardó, com a zona verda amb la incorporació d’equipaments esportius i per entitats. X X X

•Millorar la mobilitat en l’accés al Parc Güell. X X X

•Crear una zona de jocs infantils en els parterres del carrer Padilla amb la Ronda Guinardó, 

millorant-ne l’enjardinament de la zona. x

•Planificar el manteniment i millores del Casal de Gent Gran del barri. x x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

CAN BARÓ 2013 2014 2015

•Desenvolupar el projecte de Museïtzació del Turó de la Rovira a les bateries antiaèries com a 

espai de coneixement de la història del barri i de la ciutat. X X

•Ampliar els equipaments esportius vinculats als barris del Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró.
X

•Iniciar la remodelació i la millora dels accessos de la plaça Raimon Caselles. X X

•Millorar la zona esportiva del carrer Tenerife. X X

•Convertir l’illa que ocupa el casal de barri “Pirineus” com a zona de referència d’equipaments al 

barri, planificant amb els veïns quins serveis s’hi ha d’ubicar (espai per gent jove, gent gran, 

infants...). X X X

•Estudiar les opcions per millorar la capacitat d’aparcaments en el barri. X X X

•Millorar l’enllumenat públic. X X X

•Recuperar el solar anomenat “Talleres Muñoz” per als barris de Can Baró, Baix Guinardó i 

Guinardó, com a zona verda amb la incorporació d’equipaments esportius i per entitats. X

•Revisar el planejament dels Tres Turons. X X X

•Millorar la mobilitat en l’accés al Parc Güell. X X X

•Desenvolupament Projecte del Parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi pel 

veïnat i un nou punt d’interès de la ciutat, millorant-ne la urbanització dels espais del voltant i 

els seus accessos. X X X

•Millores en el manteniment i l’enjardinament de la Plaça de Can Baró. x x

•Acordar amb els veïns les actuacions d’accessibilitat a realitzar en el barri, dins el pla 

d’accessibilitat del districte. x x x

•Estudiar la possible ubicació d’un punt verd al barri que permeti obrir-lo aquesta legislatura x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

CARMEL 2013 2014 2015

• Trasllat del centre de Serveis Socials del Carmel.

•Ampliació del Centre cívic Carmel, recuperant l’espai cedit al centre de serveis socials.

•Millorar les instal·lacions esportives del districte amb les rehabilitacions necessàries:

-  Centre Esportiu Municipal del Carmel. X X X

•Urbanitzar la sortida de metro del carrer Batet, així com la re-urbanització dels carrers Batet i 

Hortal. X X

•Definició del planejament dels Tres Turons tenint en compte la situació de cadascun dels 

afectats urbanístics. X X X

•Fer un barri més accessible: més baranes i millora en la pavimentació. X X X

•Revisar el PGM del Carmel amb l’objectiu de millorar el barri però evitar afectacions 

innecessàries. X X

•Estudiar millores en la Rambla del Carmel que la facin més accessible i n’incrementi la seva 

utilització. X X

•Finalitzar la urbanització de la plaça Salvador Allende que es configurarà com a un punt 

important de trobada veïnal i familiar, amb nous espais d’estada i de jocs infantils. X

•Millorar la mobilitat en l’accés al Parc Güell. X X X

•Desenvolupament Projecte del Parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi pel 

veïnat i un nou punt d’interès de la ciutat, millorant-ne la urbanització dels espais del voltant i 

els seus accessos. X X X

•Remodelació vestidors del camp de futbol municipal d’El Carmel x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

CLOTA 2013 2014 2015

•Finalitzar la urbanització de l’Avinguda Estatut de Catalunya, que es constituirà com a gran 

parc urbà de proximitat. X

•Iniciar la reurbanització dels carrers que no estan afectats per cap actuació urbanística. X X

•Impulsar l’inici de la urbanització de la Clota Reordenació aquesta legislatura. Mentre no s’inicia 

la seva urbanització: millorar el manteniment dels solars i estudiar propostes per incrementar-

ne l’ús que actualment se’n fa. X X

•Finalitzar la definició urbanística de la Clota Conservació. X

•Millorar la mobilitat del barri. X X

•Recuperar per a ús del veïnat els locals buits de davant del Casal de Can Travi, com espai 

polivalent pel barri. x x

•Impulsar l’ús dels espais buits com a horts urbans i com elements d’estructuració de ciutat 

mentre no arribi la seva urbanització definitiva. x x

•Promoure l’obertura del Pavelló de la República al barri i als centres educatius. x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

FONT D'EN FARGUES 2013 2014 2015

•Re-urbanitzar el carrer Santa Otília. X

•Iniciar la rehabilitació de la Masia de Can Fargas. X X X

•Nova zona de jocs infantils davant l’escola Font d’en Fargues.

•Reforçar el manteniment dels carrers. X X X

•Reforçar el manteniment dels solars, instant als privats a mantenir nets els seus terrenys. X X X

•Crear recorreguts segurs al voltant de les escoles del barri, com a inici dels camins escolars. X X X

•Remodelar l’actual zona de la plaça Font d’en Fargues. X X X

•Millorar aquells carrers i espais amb més mal estat com per exemple, les zones al voltant del 

carrer Penyal. X

•Impulsar acords amb la propietat de la Jungla per a la seva utilització per al barri.

•Impulsar els estudis i projectes necessaris per a la millora de l’accessibilitat del barri. X

•Establir circuïts de “running” al Parc del Guinardó. x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

GUINARDÓ 2013 2014 2015

•Realitzar obres de millora a la residència del Parc del Guinardó i al Casal de gent gran Parc 

Guinardó; X X

•Construir la nova escola bressol al costat del mercat del Guinardó. X X

•Treballar per l’adquisició de la masia de Can Garcini per a la seva rehabilitació. X X X

•Millorar les instal·lacions esportives del districte amb les rehabilitacions necessàries:

-  Acondicionament de la piscina exterior del CEM Guinardó. X X

•Ampliar els equipaments esportius vinculats als barris del Guinardó, Baix Guinardó i Can Baró.
X

•Finalitzar les obres a la illa d’equipaments de l’UA3. X X X

•Instal·lar les escales mecàniques del carrer Telègraf en el tram pendent. X

•Adequar la plaça catalana. X

•Nova plaça al solar del carrer Escornalbou-Villar, mentre no es construeix l’aparcament 

soterrat. X X

•Fer una millor adequació de l’espai que utilitza com a pati l’Escola d’Educació Especial Mare de 

Déu de Montserrat. X X

•Fer el projecte de les escales mecàniques del carrer Gènova. X

•Impulsar el consens amb els veïns sobre les actuacions en l’àmbit de la mobilitat a 

desenvolupar en els pròxims anys. Redactar una nova proposta de mobilitat en el Guinardó. X X

•Recuperar el solar anomenat “Talleres Muñoz” per als barris de Can Baró, Baix Guinardó i 

Guinardó, com a zona verda amb la incorporació d’equipaments esportius i per entitats. X X X

•Desenvolupament Projecte del Parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi pel 

veïnat i un nou punt d’interès de la ciutat, millorant-ne la urbanització dels espais del voltant i 

els seus accessos. X X X

•Treballar perquè no es perdi la zona de Ravetllat-Pla per a l’ús de la ciutadania. x x x

•Establir circuit de “running” al Parc del Guinardó. x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

HORTA 2013 2014 2015

•Desenvolupar el PMU del Carrer Aiguafreda i donar a conèixer l’antic ofici de les bugaderes 

d’Horta. X

•Impulsar la rehabilitació del Palau del Marquès d’Alfarràs. X X X

•Millorar les instal·lacions esportives del districte amb les rehabilitacions necessàries:

-  Millorar la pista de BMX al costat del velòdrom. X X

•Millora de l’entorn del Mercat d’Horta. X X

•Finalitzar la urbanització de l’Avinguda Estatut de Catalunya, que es constituirà com a gran 

parc urbà de proximitat. X

•Rehabilitar la Font de la Marquesa recuperant la seva biodiversitat autòctona i el seu ús d’espai 

de lleure per als veïns i veïnes. X X

•Remodelar la plaça Eivissa i entorns. X X

•Estudiar els punts amb més dificultats d’accessibilitat del barri. X

•Pla de millora i definició del planejament de la zona de Can Papanaps, Font del Gos i Cal 

Notari. X X

•Estudiar les opcions per millorar la capacitat d’aparcaments en el barri. X X X

•Actuacions de millora del paviment i les voreres del carrer Campoamor. X X

•Instar la propietat de l’edifici anomenat popularment com “Cal Fotògraf” per a la seva 

conservació i utilització. x x x

•Facilitar converses entre Catalunya Caixa i el CJD7 per la cessió d’aquest espai a aquesta 

entitat. x x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

MONTBAU 2013 2014 2015

•Remodelar i ampliar la Biblioteca de Montbau. X X

•Millorar les instal·lacions esportives del districte amb les rehabilitacions necessàries:

-  Complex esportiu de Llars Mundet (fase 3). X X X

•Ampliació i millora de les instal·lacions del Complex Municipal Esportiu Mundet a través de la 

nova concessió. X X

•Iniciar els treballs, estudis i projectes per cobrir la Ronda de Dalt per tal de fer-la més 

permeable i permeti reduir la contaminació acústica amb la implantació de les mesures adients.
X X

•Remodelar les placetes amb un projecte treballat i consensuat amb els veïns que permeti la 

millora dels serveis (clavegueram, drenatges, enllumenat...) i amb una urbanització adaptada a 

les necessitats i usos del seus veïns. X X

•Actuar en la millora de l’accessibilitat i el manteniment dels edificis del carrer Harmonia de la 

segona i tercera fase del barri. X X

•Remodelar l’antic gimnàs de Montbau per tal que pugui incrementar el seu ús com a espai 

polivalent del barri (Casal Montbau). X

•Millora de l’accessibilitat del barri per aconseguir una millor mobilitat i facilitar l’accés al comerç 

existent. x x x

•Continuar amb el Pla d’Ascensors de Sant Genís i Montbau, mitjançant les convocatòries 

d’ajudes per a la seva instal·lació i a l’assessorament tècnic de l’oficina d’habitatge. x x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

SANT GENÍS DELS AGUDELLS 2013 2014 2015

•Cercar nous espais per a la gent gran de Sant Genís on puguin desenvolupar les seves 

activitats. X X

•Reformar el camp de futbol de Sant Genís que millori tant l’estat del terreny de joc com els 

vestuaris. X X

•Continuar els murs de contenció de terres, donant-hi un impuls aquesta legislatura. X X

•Remodelar els interiors d’illa dels carrers Sidó i Lledoner. X X

•Reforçar el manteniment i la millora de l’espai públic. X X X

•Incrementar les zones de jocs infantils i d’espais de gimnàstica per a gent gran. X X

•Reforçar el manteniment de solars i instar als privats a que els mantinguin nets. X X X

•Estudiar els punts amb més dificultats d’accessibilitat del barri. X

•Iniciar els treballs, estudis i projectes per cobrir la Ronda de Dalt per tal de fer-la més 

permeable i permeti reduir la contaminació acústica amb la implantació de les mesures 

adients. X X

•Finalitzar el tram VII del Passeig de les Aigües i iniciar el tram V en el barri de Sant Genís. X X

•Fer un pla de millora integral al barri de Sant Genís i fixar les prioritats conjuntament amb el 

teixit associatiu i definir un pla d’etapes. x x

•Redactar el projecte de nou Casal de Gent Gran a Sant Genís, conjuntament amb les entitats i 

veïns del barri. x x

•Estudiar la millora en l’atenció per part dels Serveis Socials a la zona de Sant Genís d’aquelles 

persones amb dificultats de mobilitat i/o edat més avançada amb problemes per desplaçar-se 

al seu centre d’atenció. x

•Treballar per obrir una connexió transversal amb Montbau, per a vianants, a través de 

l’hospital. x x

•Continuar amb el Pla d’Ascensors de Sant Genís i Montbau, mitjançant les convocatòries 

d’ajudes per a la seva instal·lació i a l’assessorament tècnic de l’oficina d’habitatge. x x x

•Estudiar la realització d’un aparcament al barri, tenint en compte la seva orografia. x x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

TEIXONERA 2013 2014 2015

•Ampliació del Centre cívic Teixonera, recuperant l’espai cedit al centre de serveis socials. X

•Renovació de la plaça Isop i carrer plutó. X X

•Urbanitzar la sortida de metro d’Arenys i entorns. X X

•Reforçar el manteniment i la millora de l’espai públic. X X X

•Estudiar la viabilitat d’instal·lar escales mecàniques al barri. X

•Millorar el paviment i les voreres del carrer Cortada. X X

•Impulsar la utilització per a usos públics i socials dels solars buits del barri. X X

•Adequació dels solars municipals dels carrers Arenys i Cortada. X X

•Estudiar amb els veïns nous usos per al solar al costat del centre cívic Teixonera, com per 

exemple la seva utilització com a plaça pública. X

•Finalitzar el planejament de Teixonera II. X

•Donar solució al Mercat de la Vall d’Hebron fent els canvis necessaris per tal de donar-li més 

visibilitat i ampliant els seus serveis, fent-lo més competitiu tot promocionant el comerç de 

proximitat. x x x

•Convertir l’edifici del carrer Besòs en el Casal Teixonera, realitzant millores a l’equipament i 

que permeti nous usos de l’equipament i la utilització dels espais per part de les entitats del 

barri. x x x
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FULL DE RUTA 2012-2015 

VALL HEBRON 2013 2014 2015

•Nou centre de Serveis Socials a la Vall d’Hebron. X

•Ampliació dels terrenys de joc del Camp municipal de rugby i futbol Vall Hebron-Teixonera.
X

•Remodelar el mercat de la Vall d’Hebron. X X

•Impulsar el desenvolupament urbanístic de la Llosa de la Vall d’Hebron. X

•Iniciar els treballs, estudis i projectes per cobrir la Ronda de Dalt per tal de fer-la més 

permeable i permeti reduir la contaminació acústica amb la implantació de les mesures 

adients. X X

•Reforçar el manteniment i la millora de l’espai públic, buscant solucions al manteniment de 

tot el parc de la Vall d’Hebron. X X X

•Iniciar la urbanització de l’Avinguda de Can Marcet, començant pel tram al voltant del nou 

bloc d’habitatges de protecció oficial. X X X

•Recuperar per a l’ús del veïnat els locals buits davant del Casal de Can Travi, com espai 

polivalent i de lectura i per al trasllat del centre de Serveis Socials Teixonera-Vall d’Hebron. x x

•Estudiar la implantació de mesures de millora de la mobilitat del barri. x x x
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