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Presentació 
 
La Comissió de Govern del dia 20 de juny de 2012 va aprovar el document Marc estratègic. PAM 
2012-2015 que conté la visió, els objectius i les principals intervencions  de l’Ajuntament de 
Barcelona per als pròxims quatre anys. Per concretar les intervencions  prioritàries dels 
projectes d’inversió i les que s’han de dur a terme  en el mandat per cobrir les necessitats 
detectades a Horta-Guinardó, la Comissió de Govern del districte ha aprovat el dia 28 de juny el 
projecte de Programa d’actuació del districte (PAD) 2012-2015. 
 
El document PAD 2012-2015 segueix la mateixa estructura del PAM de ciutat de 40 objectius 
distribuïts en set  grups d’objectius i organitzats en tres perspectives: beneficiaris, estructura i 
recursos. Això permet tenir una visió unitària de la intervenció  de l’Ajuntament, del global al 
concret d’un territori, i un millor seguiment i avaluació del compliment dels objectius i 
compromisos adquirits.  
 
Aquesta  organització en quatre  grans blocs pretén facilitar aquesta comprensió global de la 
intervenció  municipal: en el primer bloc, s’hi  repassa el marc normatiu, organitzatiu, econòmic i 
pressupostari de l’Ajuntament i del districte que conforma algunes de les limitacions que cal  
tenir en compte per a la definició d’objectius i prioritats; el segon resumeix la visió, els valors i 
els eixos principals d’intervenció  que impulsa l’equip de govern de la ciutat i la seva concreció 
en objectius de mandat; la tercera part fa un repàs als objectius i intervencions  del PAM 2012-
2015 que tenen un clar impacte a  tots els districtes; la quarta part correspon pròpiament al PAD 
2012-2015, al qual  s’afegeix un annex d’intervencions  per territoris.  
 
Aquesta proposta d’intervencions  al districte d’Horta-Guinardó es presenta en un moment 
d’incertesa sobre l’activitat econòmica. Per aquest motiu se  centra en dues grans prioritats: la 
reactivació econòmica i la qualitat de vida i el benestar de les persones. Sense progrés econòmic 
serà difícil avançar en el progrés social, ja que són dues cares de la mateixa moneda, però cal 
garantir que el progrés econòmic arribi a tothom i, sobretot, a qui més ho necessita. Aquests dos 
grans eixos es complementen amb un tercer que és la recuperació de la il·lusió de la ciutadania i 
la confiança en la institució, en l’Ajuntament. 
 
El projecte de Programa d’actuació d’Horta-Guinardó és un document obert amb l’objectiu de 
permetre que tothom hi faci les seves propostes i pugui ser un document que permeti una 
intervenció  de consens en els pròxims anys. Ha de ser el full de ruta per a aquest mandat en 
què la gran majoria de persones hi vegin reflectides, totes o una bona part de les seves 
perspectives de la intervenció  municipal en els pròxims anys. És per això que ara s’engega un 
procés de participació, continuador del dut a terme  en els últims mesos, per escoltar i tenir en 
compte les propostes i les aportacions de la gent i de les entitats, per tal de cercar un consens 
tan  ampli com sigui possible que permeti arribar a la destinació escollida, que és la visió d’una 
Barcelona que sigui “la ciutat de les persones”. 
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PART I 
 

1. Marc normatiu  
 
El Programa d’actuació municipal (PAM) 
 
El Programa d’actuació municipal (PAM), proposat per l’equip de govern i aprovat pel Ple, és un 
dels instruments del sistema de planificació de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb el Pla 
d’inversions municipal (PIM), el Pla financer, els pressupostos generals del municipi i el Pla de 
tresoreria.1 
 
El PAM conté “els objectius i les polítiques que es preveu dur a terme en els quatre anys de 
mandat electoral en les diferents activitats i serveis que faci l’Ajuntament de Barcelona i les 
entitats i societats mercantils que en depenen” 2i per  la seva naturalesa de directriu, “ha de ser 
observat   quant  a les seves finalitats i objectius per tots els òrgans   municipals”.3 
 
Els programes d’actuació dels districtes (PAD) 
 
D’acord amb Reglament orgànic municipal (ROM) 4, el Programa d’actuació del districte (PAD) té 
com objectiu  la formulació de l’estat de les necessitats inversores dels districtes i  “en cap cas 
pot contenir projectes contraris al PAM, al PIM i al Programa financer”. 
 
El contingut del PAD ha de recollir:  
 

a) La formulació de l’estat de les necessitats inversores dels districtes 
b) La proposta d’intervencions que cal dur a terme  en el mandat per cobrir aquestes 

necessitats 
c) La identificació i la priorització dels projectes d’inversió directa per part dels 

districtes en el marc del PAM, PIM i del Programa financer  
 
La  proposta d’intervencions  d’inversió ha d’estar avalada per la disponibilitat pressupostària i 
ser coherent amb la planificació global de la ciutat. Aquesta coherència també respon al 
compromís amb els principis “d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat” que han de 
regir la intervenció  territorial.5 
 
El requeriment d’alineació dels PAD  amb el PAM recomana que es garanteixi un coneixement 
suficient del PAM per abordar els objectius i propostes d’actuació dels territoris6. Alhora, però, 

                                                           
1
 LLEI 1/2006, de 13 de març, Art. 56 per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona 

2
 Id. 

3
 Reglament Orgànic Municipal Art. 120  

4 Reglament Orgànic Municipal Art. 122  
5 Carta Municipal Art.  21 
6
Consell Econòmic i Social de Barcelona . Resum executiu del Dictamen sobre el Document base del Programa d’actuació municipal 

2008-2011:  “per donar un impuls al procés participatiu del projecte de PAM el calendari de redacció del PAD fos posterior, fruit de la 

maduració del PAM, incorporant-hi les aportacions originades en la fase de participació”.
6
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també impulsa a considerar l’aportació del punt de vista territorial durant el procés d’elaboració 
del PAM.  
Procés d’elaboració i aprovació del PAM i els PAD.  Requeriments normatius  
 
El procés d’elaboració dels programes d’actuació municipal i de districtes comença, per iniciativa 
de la Comissió de Govern, amb l’aprovació d’un marc estratègic i un document de bases per a 
l’elaboració del PAM i dels PAD7. Aquest full de ruta, on l’equip de govern estableix les seves 
prioritats, és el tret de sortida per a la formulació del Programa d’actuació municipal i dels 
programes d’actuació dels districtes. El Document de bases se  sotmet a un procés de 
participació ciutadana. 
 
La voluntat de diàleg, interlocució i la col·laboració amb els ciutadans i les ciutadanes, el teixit 
associatiu  i els agents econòmics i socials és un  dels valors fonamentals del nou govern i 
sintonitza plenament amb una de les opcions estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona i 
principi inspirador de l’activitat municipal8 . També dóna resposta a les normes que regulen la 
participació ciutadana,  que formulen que “s’han d’impulsar d’una  manera preceptiva processos 
de participació en projectes d’especial transcendència (....) i sobretot en els plans d’actuació 
municipal” 9 
 
El ROM (què vol dir. Hi heu de posar el nom sencer si no ha sortit abans) i les Normes 
reguladores de la participació ciutadana, preveuen que aquesta cooperació amb la ciutadania, 
les entitats i els grups polítics es faci efectiva a partir de diferents instruments: 
 

− Procés de participació ciutadana:  procés de recollida d’aportacions, obert a tota la 
ciutadania i a totes les entitats de la ciutat que  té per finalitat recollir les aportacions 
que contribueixin a millorar i enriquir el document marc i compartir els reptes del nou 
equip de govern amb la ciutadania. 
 

− El Consell de Ciutat, “és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de 
Barcelona en el qual  els representants de la ciutadania i els representants de 
l’Ajuntament debaten els afers principals de la ciuta.t”10 

 
− Consell Econòmic i Social de Barcelona, “òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona 

que té caràcter general  i de participació dels agents econòmics i socials més 
representatius de la ciutat de Barcelona.”11  
 

Les aportacions ciutadanes, i també  les aportacions dels grups polítics i agents socials 
configuren un nou document que se sotmet a l’aprovació inicial de la Comissió de Presidència i 
Règim interior. Aquest document ha d’anar a  informació pública durant  un període mínim d’un 

                                                           
7
El 22 de febrer de 2012,  la Comissió de Govern, presidida per l’Alcalde i integrada pels Tinents d’Alcalde i els Regidors i Delegats, va 

aprovar el Marc Estratègic i full de ruta 2012-2015. Document de bases per a l’elaboració del PAM i els PAD s on es definien la visió 
per a la ciutat, els valors que haurien de guiar l’actuació municipal, els eixos prioritaris i la proposta d’objectius i actuacions 
estratègiques pel mandat 2012-2015 
8
Carta Municipal. Títol IV. Capítol I. Art. 30: “L’Ajuntament de Barcelona garanteix la participació ciutadana, especialment en les 

matèries que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans” 
9
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana. Art. 22. 

10
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana..Art. 14  

11
 Carta Municipal. Títol VIII. 142.2. “El Consell Econòmic i Social de Barcelona. en exercici de les seves funcions elabora estudis 

dictàmens i propostes sobre matèries econòmiques i socials (...) li correspon emetre informes sobre el pressupost municipal, el pla 
general d’acció municipal, el programa d’actuació i les ordenances fiscals.”” 
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mes. Durant aquest període es fa  un tràmit d’Audiència Pública i es trametrà als consells de 
districte, que n’emetran un   informe. L’aprovació definitiva correspon al Plenari del Consell 
Municipal. 
 
La participació dels districtes en el procés d’elaboració del PAM es fa  per diferents vies i en les 
diferents etapes del procés:  

− Fase de  participació ciutadana   

Els districtes lideren el diàleg amb els veïns i les entitats territorials en el marc dels 
consells de barri i altres espais d’interlocució i  participació territorial   

− Fase d’informació pública12   

Els consells de districte, en compliment de les atribucions que els  atorga la Carta 
municipal13, emeten i traslladen al Consell Municipal, l’informe preceptiu sobre el 
contingut del projecte de PAM referent al districte corresponent.  Les audiències 
públiques de districte dutes a terme  culminen el procés d’interlocució ciutadana per a 
l’elaboració dels PAD.  

 
Pel que fa al procés d’elaboració i aprovació dels PAD,  el Consell de Districte és l’encarregat de 
formular i aprovar el PAD en primera instància i trametre’l a l’alcalde per tal que  l’aprovi  o el 
rectifiqui   el Plenari del Consell Municipal. En cas que el Programa d’actuació de districte no 
s’ajustés substancialment al PAM, al PIM o al Pla financer pot ser retornat  al Consell de Districte 
per a un nou estudi. 14 
 
La normativa també recull la possibilitat de revisió anual per acord del Consell de Districte o, 
obligatòriament, si ho especifica el PAM vigent. 

                                                           
12

Reglament Orgànic Municipal. Art. 121 Durant el període d’informació pública es realitzarà el tràmit d’Audiència Pública i es 

trametrà el projecte de PAM als Consells de Districte a fi que puguin emetre l’informe corresponent. Aquest informe podrà ser emès 
fins a la data de la Convocatòria del Consell Municipal que hagi d’aprovar el PAM definitivament. La tramesa de l’avantprojecte a 
cada Districte es durà a terme amb un a anel·lació mínima d’un mes respecte a la data de la convocatòria esmentada en aquest 
paràgraf. 
13

Carta Municipal. Art. 23 f) E l Consell de Districte ha d’emetre informe preceptiu en tot un seguit de procediments amb impacte al 

territori: “El Programa d’Actuació Municipal, els instruments d’ordenació urbanística que afectin  l’àmbit territorial del districte, els 
projectes d’equipaments del districte, el desenvolupament del procés de participació i descentralització, l’estudi de les peticions i les 

iniciatives individuals i col·lectives dels veïns (..)  i els pressupostos municipals”. Aquest informe podrà ser emès fins a la data de la 

Convocatòria del Consell Municipal que hagi d’aprovar el PAM definitivament. La tramesa de l’avantprojecte a cada Districte es durà 
a terme amb un a anel·lació mínima d’un mes respecte a la data de la convocatòria esmentada en aquest paràgraf. 
14

 Reglament Orgànic Municipal. Procediment d’aprovació del Programa d’Actuació de Districte. Art. 123. 
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2. La situació socioeconòmica del districte d’Horta-Guinardó 
 
El districte d’Horta-Guinardó, comprèn els barris de Baix Guinardó, can Baró, el Guinardó, la 
Font d’en Fargues, el Carmel, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau, la Vall d’Hebron, 
la  Clota i Horta. 
Amb 169.512 habitants, Horta - Guinardó  concentra el 10,5% de la població de Barcelona. És el 
tercer districte que menys ha crescut en població en els darrers 10 anys, un 2,2%.  
  
Indicadors demogràfics i de població15                               Horta-Guinardó 

 
 
Esperança de vida en néixer     CANVIEU-HO. JO NO HI PUC ENTRAR 
 
Índex d’envelliment=(població de 65 i més anys / població 0-14)x100 
Índex de sobreenvelliment (població de 75 i més anys / població 65 i més anys)x100 
Índex de solitud 65 i més anys=(població de 65 i més anys que viu sola/ població total 65 i més anys)x100 
Índex de solitud 75 i més anys=(població de 75 i més anys que viu sola/ població total 75 i més anys)x100 
Índex de dependència demogràfica= (població 0-15 +població >64)/població 16-64)x100 
 

 
Un 12,6 % de la població del districte d’Horta-Guinardó és estrangera,  4,8 punts percentuals per 
sota de la mitjana de Barcelona (17,4%). El districte d’Horta-Guinardó és el sisè districte de 
Barcelona en nombre de població forana (21.221 persones). Per nacionalitats, les tres més 
presents al districte són l’equatoriana (8,5%), la boliviana (7,8%) i la colombiana (4,4%). 
El barri amb més  percentatge de població immigrada és la  Clota, amb un 28,6%, 14 punts per 
sobre de la mitjana del districte tot i que en valor absolut no és el que concentra més població 
nouvinguda. En valors absoluts, els barris amb més immigració són el  Guinardó, el  Carmel, 
Horta, el Baix Guinardó  i la Teixonera. Excepte Horta, que està per sota de la mitjana del 
districte, la resta supera  el percentatge mitjà del districte. 
Per grups d’edat, el percentatge de població infantil (12,9%) és pràcticament igual que el de la 
mitjana de la ciutat (13,0%) i el grup de joves representa un 7,7 % de la població, 0,3 punts per 
sota del valor mitjà  de la ciutat. Respecte a les persones grans, el districte d’Horta –Guinardó té 
un índex d’envelliment del 178,6%, pràcticament més de 20 punts per sobre de la mitjana de la 

                                                           
15

Font. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. Febrer 2012. Informes estadístics. Característiques de la població de 

Barcelona segons padró municipal. Juny 2011 
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ciutat. Per barris, el Baix Guinardó (211,3%), Sant Genís dels Agudells (231,8%) i Montbau 
(263,1%) són els que presenten un  índex més elevat  d’envelliment del districte. L’índex de 
solitud de les persones més grans de 65 anys del districte d’Horta Guinardó és del 23,8% i el de 
les persones més grans  de 75 del 29,2%. En tots dos casos els valors estan per sota de la mitjana 
de Barcelona. Per barris, Horta és el tercer districte de la ciutat amb nombre de persones grans 
que viuen soles. 

L’índex de dependència global, que expressa la càrrega que per a la població en edat de treballar 
(16-64) representa la població en edats dependents (0-15 i >64), és del 58,1%, 8,3 punts per 
sobre  al valor mitjà  de la ciutat de Barcelona (51,2%). 

La població en edat de treballar (16-64 anys) amb un 64,1% està 1,9 punts per sota de la mitjana 
de la ciutat (66,0 %). 
 
Indicadors socioeconòmics16 
                                                                                              Horta-Guinardó (hi falta el guionet) 
cònjuge 

Horta 

Guinardó
Barcelona

Taxa d'atur registrat (%) (desembre 2011*) 14,2 13,5

RFD 2010 (Índex Bcn =100)* 80,7 100

Ajuts assistencials per cònjugue supervivent. Taxa

per 1.000 habitants
3,5 2,9

% Sense estudis (pob. + 16 anys) 13,2 10,7

% Titulats universitaris (pob. + 16 anys) 18,3 24,6

Índex d'absentisme escolar (curs 08-09) 0,7 1,1

% alumnat (3-16) de nacionalitat estrangera (curs

2010-2011)**
11,6 12,3

Preu habitatge 2a mà (Índex Bcn=100)* 86,4 100  
 
*Font: Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona 
**Font: Consorci d’Educació. L’escolarització a la ciutat de Barcelona curs  2010/2011. Recull estadístic abril 2011. 

 
La taxa d’atur registrada  és del  14,3 % el desembre de 2011, valor que es troba 0,7 punts per 
sobre  de la mitjana de la ciutat i  és proper a la taxa que mostren els districtes de Sant Andreu, 
Sant Martí o Sants-Montjuïc.  
 
Taxa d'atur registrada  per districtes. Desembre 2011

17 

                                                           
16

Font. Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. Febrer 2012. Informes estadístics. Característiques de la població de 

Barcelona segons padró municipal. Juny 2011 
17

Font. Elaboració del Departament d’Estudis de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona en base a 

dades del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Economia i l’INE. 
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D’acord amb l’estimació d’atur per districtes que elabora el Departament d’Estadística de  
l’Ajuntament de Barcelona,  el nombre de persones aturades l’abril de 2012 al districte d’Horta-
Guinardó és de 12.220,  un 10,78%  de la població aturada de Barcelona.  
Pel que fa a la Renda familiar disponible (RFD) per habitant, el districte d’Horta-Guinardó mostra 
un índex del 80,7% el 2010, pràcticament 20 punts per sota de la renda mitjana de la ciutat. 
Després d’un increment acumulat de prop de sis punts del 2000 al 2008 en els darrers dos anys a 
causa de la crisi,  l’indicador ha retrocedit a nivells del 2000. Per barris, el nivell de renda es 
mostra força heterogeni i destaquen diferències de nivells com la trobem entre la Font d’en 
Fargues, amb una renda del 104,4 i el Carmel, amb un 34 % per sota la mitjana de Barcelona.   
En l’àmbit educatiu, Horta-Guinardó mostra indicadors més desfavorables que la mitjana de 
Barcelona. El pes del col·lectiu sense estudis, amb un 13,2 % està 2,5 punts per sota la mitjana 
de Barcelona i situa el  districte  al novè lloc de Barcelona. El percentatge de titulats 
universitaris, del 18,3%, també es troba a la banda baixa de la ciutat. L’índex d’absentisme 
escolar és de 0,70% , 0,37 dècimes inferior a la mitjana de la ciutat. 
El percentatge d’alumnat de nacionalitat estrangera és de l’ 11,6 % 0,8 dècimes  per  sota de la 
mitjana de Barcelona. La procedència de l’alumnat estranger és, majorment,  d’Europa (20,6%) , 
Àfrica (17,5) i Sud-amèrica  (13,4%). 
Pel que fa a la distribució de l’alumnat, un 40,8% està matriculat a escoles públiques i un 57,7 % 
a centres concertats.  
Distribució de l’alumnat segons la titularitat del centre

18
 

 

                                                           
18

Font. Consorci d’Educació. L’escolarització a la ciutat de Barcelona curs  2010/2011. Recull estadístic abril 2011. 
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Activitat econòmica19 
Horta-Guinardó és un districte de caire bàsicament residencial amb poca concentració d’activitat 
econòmica, tot i que destaca en el camp de la sanitat i l’ensenyament per la influència de la 
Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau i el Campus Mundet de la Universitat 
de Barcelona. Els establiments industrials representen el 4,2% d’aquests establiments a la ciutat 
i el districte aporta 212 treballadors a aquest sector. 
L’activitat comercial del districte es concentra als  eixos comercials de Cor d’Horta i Mercat i el 
Maragall Eix comercial.  
L’oferta hotelera d’Horta-Guinardó suposa el 2,8% dels establiments de la ciutat i l’1,7% de les 
places hoteleres.  
La implantació d’empreses de tecnologia i coneixement ha crescut en 25,9% entre el 2001 i el 
2010, més que la mitjana de Barcelona. Tot i així, el pes d’Horta-Guinardó dins d’aquests sectors  
en relació a la ciutat és només del 2,8% pel que fa al nombre d’empreses i 3% respecte a les 
noves empreses creades els darrers 10 anys. 
 
 
 

                                                           
19

Aquest punt s’ha elaborat a partir de l’apartat “Anàlisi socioeconòmica dels districtes de Barcelona”, inclòs en la Mesura de Govern 

sobre actuacions de proximitat en matèria d’empresa i ocupació a Barcelona de 25 de gener de 2012. 
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3. Marc econòmic i pressupostari 
 
L’escenari pressupostari que es dibuixa per als propers quatre anys està molt condicionat per la 
conjuntura econòmica. Les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) són força 
moderades. Això afecta  l’evolució dels ingressos, sobretot d’aquells més vinculats a l’activitat 
econòmica, de manera  que el conjunt d’ingressos corrents s’estima que tindrà un creixement 
molt proper al del PIB real, sense que es prevegi augmentar-ne la pressió fiscal. 
 
Els objectius financers que es proposa el govern municipal per al període 2012-2015 
s’emmarquen en el Pla econòmic financer 2010-2012, revisat al maig de 2012 i que preveu 
assolir l’estabilitat pressupostària (és a dir el dèficit zero o equilibri entre els ingressos i les 
despeses no financeres) l’any 2012 i mantenir-la en els  anys següents. Totes les estimacions, 
per tant, s’han fet tenint en compte el que marca la normativa europea de comptes i la 
normativa d’estabilitat pressupostària.  
 
L’escenari planteja l’objectiu de mantenir un nivell d’estalvi brut respecte dels ingressos 
corrents per sobre del 15% en el conjunt del període. Això vol dir, que de cada 100 euros que 
s’obtinguin d’ingressos corrents (impostos, taxes i preus i transferències, bàsicament), se’n 
destinaran com a mínim 15,  a estalvi. Resulta fonamental poder obtenir aquest estalvi ja que és 
el que ha de permetre finançar inversions que són necessàries per al desenvolupament de la 
ciutat. A partir de l’any 2014 es planteja fer un estalvi brut fins i tot superior al 15% per tal de 
disposar d’una capacitat d’inversió superior. L’obtenció d’aquest estalvi permetrà fer unes 
inversions que se situen al voltant dels 1.600 milions d’euros  en el període 2012-2015. Si a més, 
s’hi afegeixen les inversions estimades  de les empreses del grup Barcelona de Serveis 
Municipals (BSM) i del Patronat Municipal de l’Habitatge, que no formen part del perímetre del 
sector administracions públiques, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes però que formen 
part del sector públic de l’Ajuntament, la quantitat es pot incrementar en uns 300 milions 
d’euros més, de manera  que es podria arribar a una inversió al voltant dels 1.900 milions 
d’euros en aquest  mandat. 
 
D’entre els objectius financers, també cal destacar la voluntat d’estabilitzar el nivell 
d’endeutament per sota del 60% dels ingressos corrents, o en altres paraules, que el que devem 
no superi el 60% del que ingressem per la nostra activitat ordinària. Un nivell d’endeutament 
contingut representa tenir més marge de maniobra per poder prestar serveis a la ciutadania i 
una càrrega financera més sostenible amb vista  al futur.  
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4. Organització política i executiva de l’Ajuntament i dels districtes 
 
Organització política i executiva de l’Ajuntament 
 

El Consell Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de 

la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores (41) i presidit per l’alcalde. Estableix les 

línies d’intervenció  municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus 
constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva, i aprova el Programa 
d’actuació municipal (PAM) i els programes d’actuació dels districtes (PAD), el pressupost, els 
comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics. 

 
Les comissions del Consell Municipal assumeixen competències decisòries i de control, a més de 
les pròpiament informatives. Exerceixen, en relació amb les matèries del seu àmbit 
d’intervenció,  les funcions resolutòries que els atribueix  la Carta municipal i  el Reglament 
orgànic i les que els delega el plenari del Consell Municipal.  
 
L’alcalde és el president de la Corporació Municipal i exerceix les atribucions conferides per la 
Carta municipal de Barcelona, la legislació general de règim local, les lleis sectorials i el 
Reglament orgànic municipal. Presideix el Comitè de Govern, format pels tinents d’alcalde 
responsables de les àrees polítiques en què s’estructura l’acció de govern. 

 
La Comissió de Govern és l’òrgan col·legiat del govern executiu municipal. El formen l’alcalde, 
els tinents d’alcalde i els regidors que nomeni l’alcalde, i s’informa d’aquests nomenaments el  
Consell Municipal. Exerceix les funcions que li encomana expressament la Carta municipal, i les 
que li delegui l’alcalde. 

 
Organigrama polític de l’Ajuntament 
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L’organització executiva de l’Ajuntament de Barcelona, que encapçala el gerent municipal, la 
componen, d’una banda divisions i òrgans integrats en la personalitat jurídica única de 
l’Ajuntament i, de l’altra, òrgans dotats de personalitat jurídica diferenciada (organismes, 
entitats públiques empresarials, societats mercantils, consorcis i fundacions). 
 
L’Administració municipal executiva s’organitza a través del seu Consell de Direcció coordinat 
pel gerent municipal i compost  funcionalment pels gerents dels sis sectors en què s’estructura 
l’Ajuntament: 

 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 

 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 

 Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 Hàbitat urbà 

 Economia, Empresa i Ocupació 

 Recursos 
I per dues gerències adjuntes: 

 Coordinació Territorial 

 Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals 
 
Organigrama executiu de l’Ajuntament de Barcelona 
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Base territorial de l’Administració municipal 
 
La base territorial de l’Administració municipal executiva està formada per les 10 gerències de 
districte, coordinades per la Gerència adjunta de Coordinació Territorial, que apropen la gestió 
municipal quotidiana a tots i cadascun dels 73 barris de la ciutat . 
 

•  Ciutat Vella 
•  Eixample 
•  Sants – Montjuïc 
•  Les Corts 



 
                   Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa d’Actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2012-2015 14 

•  Sarrià Sant Gervasi 
•  Gràcia  
•  Horta- Guinardó 
•  Nou Barris 
•  Sant Andreu 
•  Sant Martí 

 
Els districtes són òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització de 
la participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política municipal orientada a la correcció de 
desequilibris i la representació dels interessos dels diversos barris i zones del municipi. 
L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i 
solidaritat.20 
 
La Taula de districtes és l’espai formal per garantir la coordinació de l’actuació territorial des del  
vessant executiu.  Està integrada per les gerències dels 10 districtes i la Gerència adjunta de 
Coordinació Territorial.  D’acord amb la Pauta organitzativa dels districtes21, les seves funcions 
són establir criteris d’actuació territorial comuns, garantir la coordinació a nivell executiu entre 
districtes i entre sectors i districtes i traslladar formalment a la Gerència municipal els acords i 
demandes que resultin de la Taula.  
 

 
Organització política i executiva dels districtes 
 

Els districtes constitueixen una estructura orgànica integrada pels òrgans següents:  
 

 Consell de Districte 

 President/a del Consell del Districte 

 Regidor/a del Districte 

 Comissió de Govern del Districte 

 Comissions i òrgans consultius i de participació 
 
El màxim òrgan de govern és el Consell de Districte format pels representants dels diferents 
grups polítics del Districte que articula el seu funcionament  a través de la Junta de Portaveus i 
dels grups municipals del Districte. El president/a és nomenat i separat per l’alcalde d’entre els 
regidors/es a proposta del Consell. 
 
El Consell de Districte té atribuïdes les funcions de representació de l’Ajuntament al territori, 
relació i interlocució amb veïns i entitats, i impuls o proposta de serveis i intervencions  en 
l’àmbit territorial.22 En alguns procediments amb forta transcendència per al territori també 
emet informe preceptiu:   
 

− Programa d’actuació municipal 
− Instruments d’ordenació urbanística que afectin  l’àmbit territorial del districte 
− Projectes d’equipaments del districte 
− Desenvolupament del procés de descentralització i participació 
− Estudi de les peticions i les iniciatives individuals i col·lectives dels veïns  

                                                           
20 Carta Municipal, Títol II Art.  21, Normes Reguladores del funcionament dels Districtes, Art. 1. 
21

 DA de 19 de març de 2009 recollit a la Gaseta Municipal de Barcelona. Núm. 10 del 30/03/2009 
22

Pel detall de les atribucions del Consell de Districte: Normes Reguladores del funcionament dels districtes. Art.10 
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− Els pressupostos municipals 
 

Igualment correspon al Consell de Districte aprovar el Programa d’actuació del districte i 
sotmetre’l a Consell Municipal. 
 
El nombre de consellers i conselleres de Districte, nomenats i separats per l’alcalde, ha de ser 
proporcional als resultats obtinguts al  districte en les eleccions municipals d’acord amb les 
condicions que estableixen les Normes reguladores del funcionament dels districtes que també 
detallen les seves funcions, drets i deures i retribucions.23 
 
El regidor/a de Districte és nomenat per l’alcalde. Dirigeix el govern i  l’administració del 
districte i el  personal adscrit. Exerceix funcions d’inspecció dels serveis i obres del districte i té la 
responsabilitat d’informar, impulsar i representar els interessos del districte en els òrgans 
municipals. Alhora, ha d’assegurar la relació constant del districte amb els diferents sectors de 
l’Administració municipal, fomentar les relacions de l’Ajuntament amb el moviment ciutadà del 
districte i informar els ciutadans de l’activitat municipal mitjançant els corresponents òrgans de 
participació.  
 
La Comissió de Govern és l’òrgan executiu que assisteix al regidor/a del districte en la direcció 
del govern del districte. Presidit pel regidor/a del districte està integrat, com a mínim, per cinc 
consellers/es. 
 
El Comitè Executiu format pel regidor o regidora del districte, el conseller/a tècnic/a, el gerent/a 
i els directors/es  de les quatre direccions executives,  és l’àmbit de relació entre l’estructura 
política i l’executiva dels districtes i té la missió de “garantir la comunicació i el seguiment 
operatiu del Pla municipal i de districtes entre els àmbits polític i l’executiu”24. El Comitè 
Executiu té, entre d’altres, les funcions de supervisar el nivell d’execució del PAD i PAM25. 
 
Organigrama polític i executiu dels districtes 

 

                                                           
23

Normes Reguladores del funcionament dels districtes. Art. 16-19 
24

DA de 19 de març de 2009 
25

 Id.   
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L’estructura executiva directiva dels districtes s’articula en quatre direccions dependents de la 
Gerència de districte: 
 

− Direcció de Serveis Generals 
− Direcció de Serveis al Territori 
− Direcció de Serveis a les Persones 
− Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
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Part II 

5. Model de pacte entre la política i la gestió pública 
 
L’Ajuntament de Barcelona formula el seu plantejament estratègic en un moment de forta 
incertesa. La situació socioeconòmica que ens envolta és molt inestable i hi ha un cert 
desconcert general sobre les fórmules per sortir de la crisi econòmica, sobretot en els països de 
la Unió Europea. No es tracta només d’una crisi econòmica sinó, també, d’una crisi de valors que 
posa en qüestió principis que han guiat el desenvolupament de les economies occidentals 
durant la dècada dels noranta i les primeries del segle XXI. Entre els aspectes més qüestionats 
per la ciutadania hi ha  la relació amb els polítics, en el sentit del seu allunyament dels  
problemes que més preocupen el  ciutadà, cosa que ha obert una mena d’escletxa que va 
distanciant l’un de l’altre.  
 
Amb la voluntat de trobar  una nova manera de fer política, el Marc estratègic de l’Ajuntament 
de Barcelona que emmarca el PAM es desenvolupa sota un nou model de pacte entre la política 
i la gestió amb l’objectiu d’apropar els objectius polítics a la gestió per alinear l’organització i 
facilitar l’execució de l’estratègia, amb la finalitat última de millorar el servei al ciutadà.  
 
El “pressupost executiu” és l’instrument que facilita que l’assignació de recursos que té lloc en el 
moment de fer el pressupost tingui en compte els objectius i les prioritats polítiques i que se 
seleccioni la millor manera  d’aconseguir aquests objectius. La millor manera  d’aconseguir els 
objectius serà aquella que obtingui els millors resultats amb el menor ús de diners públics. El 
model de pacte entre la política i la gestió inclou un requeriment bàsic de transparència, orienta 
la presa de decisions a les prioritats de l’estratègia política, facilita l’assignació dels recursos i el 
rendiment de comptes sobre l’ús dels recursos públics i contribueix a l’exercici de lideratge i 
comunicació. Per poder saber si s’han aconseguit els resultats que es volien assolir, es 
necessitarà disposar d’informació a través d’un conjunt d’indicadors i valoracions qualitatius  
que permetran fer-ne  el seguiment en termes de gestió per saber si s’estan fent bé les coses i, 
també, poder explicar-ho a la ciutadania. 
 
En l’esquema adjunt es poden visualitzar els elements que configuren aquest model amb el 
pressupost executiu com a element central. 
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El model tracta  diferents àmbits: 
 

− Estratègia política. Es tracta de definir l’estratègia global vinculada al programa polític, 
d’acord amb el marc econòmic i financer de l’organització. 

− Lideratge i comunicació. L’equip de govern, amb la definició de l’estratègia, inicia i lidera 
el canvi cultural que suposa el nou model. 

− Estratègia de gestió. Consisteix a  definir l’estratègia de gestió d’acord amb l’estratègia 
política i alinear tota l’organització. 

− Pressupost executiu.  Com a facilitador entre l’àmbit polític i executiu i eina per  dotar 
de recursos l’estratègia i fer-ne el seguiment. 

 
Aquest model de pacte entre la política i la gestió és visualitza en l’esquema adjunt on es 
presenta una definició d’objectius a tres nivells: polític (objectius de ciutat que es representen 
en el que s’anomena Mapa de ciutat), gerencial (objectius estratègics que es representen en 
mapes estratègics de gerències) i directiu (objectius funcionals i intervencions ). Així, des de la 
definició de grans objectius polítics (“garantir la seguretat de les persones”, per exemple) anem 
baixant per la piràmide i anem concretant amb els objectius estratègics (“millorar la percepció 
de seguretat i tranquil·litat de la ciutat”), els objectius funcionals (“Incrementar la presència de 
la Guàrdia Urbana”), fins arribar a les accions concretes (“Patrullatge preventiu”) que són les 
que es doten de recursos econòmics. 
 
 
Objectiu de ciutat       Mapa de ciutat   Pla estratègic  
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6. Marc estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa d’actuació municipal 

2012-2015 
 
A partir del model de pacte entre la política i la gestió i el desenvolupament de la cascada 
d’objectius que hem esmentat a l’apartat anterior es configura el Marc estratègic 2012-2015 
que és el full de ruta del mandat. Conté les prioritats polítiques i estratègiques que serviran de 
marc per a la proposta d’iniciatives i intervencions concretes que configuren el Programa 
d’actuació municipal 2012-2015.  
 

6.1. Visió, valors i eixos 
 

La formulació de l’estratègia es fonamenta en la visió i els valors que esdevenen els pilars i els 
principis inspiradors de l’alcalde i de l’equip de govern.  
 
La visió d’aquest govern es resumeix en la frase “LA CIUTAT DE LES PERSONES” com a expressió 
de la imatge desitjada de la ciutat a llarg termini. Una ciutat on el primer són les persones, on es 
pugui viure amb qualitat de vida, on hi hagi oportunitat per créixer des de diversos punts de 
vista: l’econòmic, el cultural, el social o el personal. 
 
Els valors són els principis inspiradors de l’acció de govern i denominador comú de l’actuació del 
mandat. Pretenen contribuir a generar nous espais de diàleg i cooperació entre la política i la 
societat i contenen,  implícitament,  una nova manera de relacionar-se  amb els ciutadans i 
ciutadanes. Es  poden agrupar a l’ entorn  de  tres principis: lideratge, proximitat i eficiència. 
 
a. Lideratge. Una ciutat amb un fort lideratge i visió de futur 

Capitalitat: actuant com a veritable capital del país, esdevenint líder de la catalanitat 
com a motor econòmic, social i de país. 
Regeneració: renovant  la ciutat tot prioritzant l’adequació i el bon funcionament dels 
actuals equipaments públics. 
Emprenedoria:  sent proactius  i emprenedors, tot avançant-se a les necessitats 
ciutadanes. 
Valoració envers  la marca Barcelona: fent realitat i valorant  els  aspectes projectats de 
la marca Barcelona. 

b. Proximitat. Una ciutat més justa, propera i amigable 
Proximitat: tractant  les necessitats i els problemes del ciutadà d’una manera més 
pròxima,  on el barri sigui la unitat d’intervenció.   
Escoltar i reaccionar: escoltant i actuant, promovent la col·laboració i la participació 
ciutadana i el diàleg. 
Equitat: garantint l’equitat per a l’accés just als serveis d’acord amb les necessitats dels 
destinataris. 
Fermesa: aplicant amb fermesa les normes establertes per  garantir la convivència  i la 
seguretat a la ciutat. 

c. Eficiència. Una ciutat amb una gestió més eficient i coordinada 
Estratègia: potenciant una organització que treballi amb visió estratègica, en clau de 
futur a llarg termini, posant especial atenció en la qualitat de l’activitat diària i garantint 
els projectes a mig termini. 
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Ajuntament facilitador: reduint la burocràcia en els tràmits i ser facilitadors de l’activitat 
de les persones i les empreses,  posant les coses fàcils a aquell que vulgui ser 
emprenedor.   
Acció transversal i en equip: potenciant el treball en equip entre les diferents àrees, 
amb directrius i objectius comuns, tot reforçant el sentiment de pertinença dels 
treballadors i treballadores. 
Excel·lència i ambició amb priorització: fomentant la cultura del compromís amb la 
feina ben feta, i la destinació  dels recursos per garantir una gestió més eficaç i eficient. 
Públic-privat: establint aliances estables amb el tercer sector i amb la iniciativa privada 
per  gaudir d’uns serveis competitius i de qualitat. 
Esperança i il·lusió: per creure en un futur millor mitjançant la feina ben feta. 

 
Els eixos estratègics sustenten la visió de l’organització:  l’aspiració d’esdevenir “la ciutat de les 
persones” i  posen l’accent en tres prioritats: benestar i qualitat de vida de les persones, 
progrés econòmic i il·lusió de la ciutadania i confiança en la institució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Benestar i qualitat de vida de les persones 

Barcelona, la ciutat preferida per les persones i les famílies per viure-hi amb seguretat, 
equitat i qualitat de vida; amb un model de ciutat saludable que integri plenament medi 
ambient, urbanisme, infraestructures i TIC (Tecnologia de la informació i les comunicacions); 
i amb barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada i 
d’emissions zero. 

2. Progrés econòmic 

Barcelona, motor d’una economia que generi oportunitats per a tothom, on sigui fàcil 
desenvolupar-hi la creativitat, la innovació, el coneixement i fer-hi negocis. 

3. Il·lusió de la ciutadania i confiança en la institució 

Barcelona, amb un Ajuntament innovador obert en gestió pública, que cooperi amb el teixit 
social i hi  participi;  amb una forta cultura del cost, de priorització i de resultats; que sigui 
una institució competitiva, motivada i que tant els seus treballadors com la ciutadania se’n 
puguin sentir orgullosos.  

6.2  Mapa de ciutat 
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L’alcalde, els tinents d’alcalde, els regidors, els delegats i el comissionat han formulat i 
consensuat  40 objectius polítics plasmats en el Mapa de ciutat. Estan distribuïts en set  grups 
d’objectius i  organitzats en tres perspectives: beneficiaris, estructura i recursos.  
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2.Entitats, 
associacions i agents 

esportius, socials i 
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centres de 

coneixement 

“La ciutat preferida per 
viure-hi amb seguretat, 

equitat i qualitat de vida“ 

“L’Ajuntament que 
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4. Hàbitat urbà 

“Un nou model de ciutat saludable que 
integri plenament medi ambient, 
urbanisme, infraestructures i TIC” 

“Barris productius a velocitat humana 
en el si d’una ciutat hiperconnectada i 

d’emissions zero” 

R
e

cu
rs

o
s 5. El pressupost 

6. Govern, directius  
i recursos humans 

7. El coneixement, la 
tecnologia, la 
innovació i la 
col·laboració 

“D’una cultura de la 
despesa a una cultura del 

cost i priorització de 
resultats” 

“Institució competitiva, 
motivada, amb orgull de 
pertinença i orientada a 

la ciutadania” 

“Barcelona, innovació 
oberta en gestió pública” 

 

Cada perspectiva representa un pas en l’assoliment del model de ciutat desitjat:  com cal 
gestionar els recursos de què disposem per poder transformar l’estructura de la ciutat de 
manera que impacti més directament sobre els diferents grups de beneficiaris de les polítiques 
municipals. 
 
Alhora, cadascun dels 40 objectius del Mapa de ciutat contribueix d’una manera  prioritària a 
algun dels eixos estratègics esmentats: benestar i qualitat de vida de les persones, progrés 
econòmic i il·lusió i confiança en la institució.  
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6.3  Desplegament dels objectius del Mapa de ciutat 
 
D’acord amb el requeriment d’alineació i coherència implícit en el model de pacte entre la 
política i la gestió, cada gerència sectorial, sota la direcció i coordinació del gerent municipal i 
considerant les aportacions i les  necessitats territorials, ha definit els 146 objectius estratègics 
que contribuiran a assolir les 40 prioritats del Mapa de ciutat a mitjà termini.  
 
A cada objectiu polític, hi poden contribuir diferents objectius estratègics sectorials de manera 
que,  en alguns casos, l’aportació a l’assoliment de la fita política implica l’execució d’objectius i 
competències associades a diferents sectors que poden tractar  l’estratègia política des de 
diverses òptiques.   
 
Un cop definides les prioritats expressades en els objectius de ciutat i els objectius estratègics, 
l’execució de l’estratègia passa per establir objectius més tangibles: objectius funcionals i 
intervencions  concretes que es dotaran de recursos en l’exercici pressupostari anual. És en 
aquest sentit que es parla de pressupost executiu, perquè l’assignació de recursos pren com a 
referència els objectius que es volen assolir i els resultats que es pretenen aconseguir.  
 
En aquest context, els districtes, tenint en consideració els seus àmbits de responsabilitat i les 
seves competències, formularan els seus objectius funcionals i intervencions a partir dels   
objectius estratègics.  Aquesta serà la via de contribució als 40 objectius de ciutat. La relació 
d’objectius funcionals i intervencions  de cada districte, en especial les que comporten inversió 
amb un impacte directe al territori, conformaran els programes d’actuació dels districtes 2012-
2015. 
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PART III 
 

7. Objectius i actuacions del PAM 2012-2015 amb impacte a tots els districtes 
 

Abans d’entrar pròpiament en els objectius concrets i en les intervencions  que tenen impacte 
singularitzat al districte, convé examinar el contingut del PAM per poder aïllar aquells objectius i 
les intervencions  que, per la seva naturalesa, tenen una incidència   més directa  en el territori, 
malgrat que la seva vocació d’impacte s’estén al conjunt de la ciutat. Això constitueix el marc en 
el qual  s’engloben la resta d’intervencions  que conformaran els programes d’actuació del 
districte. 
 
A continuació, doncs, es fa un breu resum dels objectius i intervencions  del PAM de cada grup 
d’objectius del Mapa de ciutat que incideixen en   tots els districtes de la Ciutat. 
 
 
 

1. Persones i famílies 
“La ciutat preferida per viure-hi  amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 

 
 

 
 

 

El benestar i la qualitat de vida de les persones i de les famílies forma part d’un dels eixos 
prioritaris del mandat. La fita política de fer de Barcelona “La ciutat preferida per viure-hi  amb 
seguretat, equitat i qualitat de vida” es concreta en 11 objectius de ciutat desplegats en 53 
objectius estratègics orientats a millorar la seguretat i la cohesió social als barris de la ciutat i el 
benestar i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Barcelona. 

Les prioritats del Programa d’actuació municipal pel que fa a l’atenció social a les persones se  
situen en l’òrbita d’assegurar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis municipals, per garantir 
l’accés just als serveis d’acord amb les necessitats dels ciutadans i, en especial, dels col·lectius de 
dones, persones grans, infants/adolescents, joves i  famílies. En aquest context es recullen 
diferents iniciatives com el desplegament de la Llei de l’autonomia personal i d’atenció a les 
persones en situació de dependència (LADAP), la millora de  l’accés als serveis socials bàsics per 
garantir  la cobertura de Servei d’Ajut a Domicili a totes les persones amb dret reconegut,  
incrementar  els beneficiaris del Servei de Teleassistència i reduir  les llistes d’espera als centres 
de serveis socials o el temps de concessió dels ajuts a famílies.  

També es proposa millorar l’atenció socioeducativa a la  infància i l’adolescència en risc social 
amb l’augment de la xarxa de centres oberts per a infants i adolescents en risc social o el 
desenvolupament de programes per a la integració i de prevenció, com “A partir del carrer” o  
“Convivim esportivament”. 

Quant a  les persones grans, és prioritària l’atenció a les persones grans dependents o en risc 
d’exclusió amb l’ampliació del nombre d’habitatges amb serveis o l’acolliment residencial de la 
gent gran en situació d’urgència social. 
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Així mateix,  el Programa d’actuació municipal, en el marc de l’adhesió de l’Ajuntament a l’Any 
Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions impulsat per la Unió Europea, 
inclou la proposta de fomentar l’envelliment actiu i la participació de la gent gran mitjançant el 
Pla municipal de gent gran 2012-2015 i el Pla de millora dels casals de gent gran als  districtes, 
tot promovent-ne la  implicació al barri. 

Les intervencions  dirigides a les persones i als col·lectius en situació  de més  vulnerabilitat o 
risc d’exclusió social esdevenen un dels eixos principals d’atenció. En el marc del nou Pla per a 
la inclusió social 2012-2015, s’hi tractaran les necessitats de les persones sense sostre, 
nouvingudes, dones i infants víctimes de maltractaments, famílies en risc  d’exclusió i persones 
grans sense recursos que viuen soles. Es fa especial esment a les intervencions adreçades  a 
cobrir les necessitats bàsiques d’aquests col·lectius:  accés a l’habitatge i ajust de les places als 
menjadors socials. Es proposa  incrementar o millorar els habitatges d’inclusió, els habitatges 
socials per a l’allotjament temporal familiar o els habitatges per a emergències socials i 
augmentar les places per  acollir  dones i infants víctimes de violència masclista. 

El Programa  d’actuació municipal també destaca l’objectiu  de dur a terme  una política integral 
a favor de la família i de la infància atenent adequadament les seves necessitats i fomentant 
polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Com a mesures destacades 
proposa la implementació del Pla municipal de família , el Pla municipal de la infància, amb la 
implementació, en alguns districtes de la ciutat, del projecte d’atenció a famílies amb infants a 
càrrec de 0 a 6 anys en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social o promovent espais per a 
famílies als territoris. També s’impulsarà un pacte de ciutat per  millorar la gestió del temps a 
Barcelona amb l’elaboració d’un Pla integrador del temps a la ciutat,  l’anàlisi dels horaris dels 
equipaments públics o  l’execució de projectes pilot que concretin les polítiques de conciliació i 
gestió del temps als barris. Així mateix, es pretén tractar  l’adequació i la millora dels serveis 
dels casals infantils i de les ludoteques municipals. 

Pel que fa a les prioritats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, el Programa d’actuació recull 
l’objectiu d’impulsar polítiques transversals de col·laboració i coordinació amb entitats, altres 
administracions i institucions per impulsar un nou marc de relació entre homes i dones més 
igualitari a través del  Pla de gènere 2012-2015, pla municipal per a la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes de Barcelona. Es fa referència explícita a la defensa de dones que viuen en 
una situació de major vulnerabilitat:  dones en risc d’exclusió social, dones víctimes de violència 
masclista o dones víctimes  d'explotació sexual. 

El Programa d’actuació municipal entén  l’educació i la cultura com a elements bàsics per al 
desenvolupament de la ciutat, instruments per  garantir la cohesió social i font i aposta 
estratègica de creixement social i econòmic. 

En l’àmbit de l’educació es posa de manifest el compromís de contribuir a millorar la qualitat del 
sistema escolar i fer de Barcelona un pol d’excel·lència en l’aprenentatge i l’educació en valors. 
Al  PAM es recull com a objectiu l’increment de les places d’escola bressol a partir de diferents 
mecanismes (modificació de les ràtios alumne/professor; increment d’escoles bressol; etc.). 

S’hi introdueixen iniciatives orientades a contribuir a millorar la qualificació  acadèmica i 
professional dels nois i noies  de Barcelona, disminuir l’absentisme i disminuir l’índex 
d’abandonament escolar amb diferents programes : Programa d’impuls a la lectura, Programa 
èxit, Pla experimental de llengües estrangeres (PELE), Suport educatiu personalitzat (SEP). 

Des de la perspectiva territorial i pel que fa a la cultura,  destaquen  les iniciatives encaminades 
a facilitar i promoure’n  l’accés  per arribar a nous públics i fidelitzar els existents amb el disseny  
i desenvolupament d’estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la 
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ciutat i amb la consolidació i l’ampliació de la xarxa d’equipaments culturals de proximitat i la 
seva difusió als districtes i als barris. Igualment, es fa referència  al  desplegament de la xarxa de 
biblioteques de Barcelona i a la millora dels seus serveis. També s’hi recull  l’execució d’un 
programa de descomptes i de preus per fidelitzar i ampliar el públic de la cultura. Així mateix es 
proposa donar suport a iniciatives que contribueixin a incrementar la presència de joves i 
adolescents als  esdeveniments culturals de la ciutat i els hi  faciliti l’accés. 

En relació als joves i la cultura, en el marc del compromís  de posar a l’abast de creadors, 
entitats culturals i públic en general les oportunitats per fer cultura a la ciutat, s’hi esmenta 
especialment  la necessitat de  generar les condicions perquè els joves i els adolescents sentin la 
ciutat com un espai on desenvolupar i consolidar els seus projectes culturals i de lleure, per 
exemple a partir del condicionament dels espais joves de cada districte. 

La promoció de les manifestacions de cultura popular i tradicional de Catalunya esdevé  
element educatiu i de cohesió social de primer ordre. A més,  també es vol fomentar el català 
com a llengua pròpia de la ciutat i expressió última de la seva identitat cultural. 

En l’àmbit de la promoció esportiva s’hi  destaca la funció social de l’esport com a instrument 
educatiu, factor de benestar i salut i mitjà afavoridor de la cohesió social. S’impulsaran plans de 
creixement en aquells territoris de la ciutat on es detectin riscos d’exclusió i pobresa i on, amb 
l’esport, es pugui contribuir a  millorar la cohesió social. 

També s’hi  recull la proposta  de millorar la qualitat de l’oferta esportiva i dels esdeveniments 
esportius populars de la ciutat per tal d’incrementar la participació de la població infantil, 
adolescent i juvenil en la pràctica de l’esport organitzat i augmentar el nombre d’equips i 
participants femenines, persones grans i persones amb discapacitat ,  per exemple, a través 
d’intervencions  com les recollides a   la Mesura de govern l’Esport inclou de 25 de maig de 
2012. 

Així mateix, s’hi tenen en compte  iniciatives  de millora i ampliació de la xarxa d’equipaments 
esportius municipals per apropar l’esport als ciutadans. S’executarà el Pla de millora de les 
instal·lacions esportives per  garantir-ne l’accessibilitat, la seguretat i l’eficiència energètica i 
s’adequaran les instal·lacions a les necessitats dels barris. 

Garantir la seguretat de les persones a l’espai públic, a les seves llars i arreu dels barris del 
municipi de Barcelona  és un dels principals reptes del Programa d’actuació municipal. Amb 
l’elaboració  i l’execució del Pla de seguretat ciutadana 2012-2015 es vol obtenir una millora 
substancial de la percepció que té la ciutadania de la seguretat i la tranquil·litat a la ciutat. Això 
es vol aconseguir  incrementant la presència de la Guàrdia Urbana (GU) als barris i amb altres 
mesures que posin el focus en àmbits prioritaris com el patrullatge preventiu a peu i amb  
bicicleta (GU de barri), el Pla de seguretat per als comerços de barri o plans específics per al 
petit tràfic de drogues. 

En estret contacte amb el teixit associatiu, s’orienta la prestació dels serveis de seguretat a 
l'atenció i resolució dels conflictes de la comunitat i a la seva prevenció amb l’impuls del 
Programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes, la revisió de l’orientació de les unitats 
territorials de la Guàrdia Urbana i amb projectes de prevenció del conflicte i millora de la 
convivència, en especial per al col·lectiu de joves. 

També hi consta  com a prioritat reforçar l’exercici de l’autoritat per  garantir el compliment de 
la normativa municipal i vetllar pels interessos dels  ciutadans. Es proposa dur a terme  
campanyes de correcció de comportaments incívics, millorar els  procediments d'inspeccions de 
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locals de concurrència pública i fer el  seguiment i el control dels usos dels espais vulnerables. En 
aquest context també es proposa la millora de les intervencions  ocasionades per les molèsties a 
causa de  sorolls,  l’increment del seguiment i control del grafiters  i l’agilitació  dels tràmits per 
la retirada de vehicles abandonats i residus sòlids. 

Alhora, el Programa d’actuació municipal  planteja la millora de la seguretat viària, 
especialment la dels escolars i la de la gent  gran, amb l’elaboració, d’entre d’altres iniciatives, 
del Pla de camins escolars de Barcelona i l’estudi, amb els responsables dels districtes, d’accions 
que promoguin una minoració efectiva de la velocitat a les zones de prioritat invertida. 

El  foment de l’ocupació destaca com a prioritat i element destacat al  PAM 2012-2015. D’una 
manera coordinada  amb els agents socials i econòmics de la ciutat, es promourà la generació 
d'ocupació estable i amb condicions de qualitat. Es posa l’accent en la formació i en 
l’assessorament com a factor clau d'accés al món laboral. Des d’aquesta òptica, s’esmenta 
especialment  la promoció de l’ocupació per als joves, el reforç de la formació professional i el 
suport a l'emprenedoria juvenil. 

Finalment, en sintonia amb la voluntat de proximitat, col·laboració i diàleg amb la ciutadania,   
es posa de manifest la prioritat d’apropar a les persones les eines i els instruments que facin 
possible una major participació en els afers de la ciutat per traduir-la d’una manera  efectiva 
dins l'acció política de l'Ajuntament. També  fa referència al manteniment i millora de les bases 
de dades de participació i sistemes d’informació, a la creació de l’Observatori de la realitat 
social de Barcelona, a l’apropament dels arxius municipals als ciutadans, a la racionalització dels 
òrgans de participació per fer-los més efectius i a la promoció de canals de comunicació clars i 
coneguts per facilitar la participació dels ciutadans i posa  èmfasi en les TIC. 
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2.Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 
“l’Ajuntament que coopera amb el teixit social i hi participa” 

 
 
 
 
 
 

Un dels trets destacats i opció estratègica del Programa d’actuació municipal és la voluntat de 
diàleg, interlocució, cooperació i treball compartit amb el teixit social, les entitats i els diferents 
actors i agents econòmics de la ciutat de Barcelona. La promoció i l’impuls de la participació 
ciutadana i el compliment de les normes que la regulen esdevenen una de les prioritats del 
mandat. 

Per esdevenir “l’Ajuntament que coopera  amb el teixit social i hi participa” s’han definit tres  
objectius de ciutat desplegats en 10 objectius estratègics. 

S’hi  recullen iniciatives orientades a  fer possible una major participació d’associacions i agents 
esportius, socials i culturals i perquè les seves aportacions incideixin d’una manera  efectiva en 
l'acció política de l'Ajuntament. Com a exemples d’iniciatives concretes es poden destacar el Pla 
de relacions amb la comunitat: xarxa de proximitat de la Guàrdia Urbana, el Pla de suport i 
promoció de l’associacionisme, la creació d’espais i canals de relació estable amb les 
associacions o un nou funcionament del Pacte per a la mobilitat. 

El PAM també proposa una nova manera de relacionar-se entre l'Ajuntament i les entitats i la 
ciutadania, basada en la coresponsabilitat, la coparticipació, el suport  mutu i el principi de 
subsidiarietat. Aquest nou marc de relació té per objectiu millorar la igualtat i la cohesió social a 
la ciutat. Es fa especial esment a la renovació, impuls  o millora de la capacitat d’influència 
d’alguns àmbits concrets: Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva , Acord ciutadà per a una 
Barcelona lliure de violència masclista o impuls de les festes majors de la ciutat com espais de 
trobada, celebració, convivència i coresponsabilitat. 

Alhora, es posa de manifest una nova estratègia política per enfortir el teixit associatiu de la 
ciutat un associacionisme fort i implicat que hi col·labori a partir dels diferents consells 
municipals i els altres òrgans reglats de participació de la ciutat. 
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3.Agents econòmics i centres de coneixement 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 
 
 
 
 
 
 

 

El progrés econòmic de Barcelona s’explicita com un dels eixos principals del PAM i l’objectiu 
d’assolir una “Economia que genera oportunitats per a tothom” esdevé un puntal clau en 
aquest mandat. S’han definit set  objectius de ciutat que esdevenen el marc de 29 objectius 
estratègics.  Des de la perspectiva d’impacte territorial, destaquem alguns objectius i 
actuacions: 

En l’àmbit dels sectors econòmics consolidats, com el comerç i el turisme, el Programa 
d’actuació municipal 2012-2015 es proposa, entre d’altres reptes: afavorir l’activitat econòmica 
vinculada al turisme, fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat en el sector comercial i 
la seva integració als  barris de la ciutat, per enfortir  l’associacionisme territorial i sectorial del 
comerç i continuar  modernitzant la xarxa de mercats municipals. 

Una altra prioritat estratègica és el suport a pimes i autònoms i la promoció de  
l’emprenedoria. Es crearà un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d’empreses 
mitjançant polítiques de suport  a pimes i emprenedors, incloent-hi  els emprenedors socials, 
accés a oficines i locals, ajuts i suport financer etc., facilitant, per exemple, l'accés a finançament 
de l’activitat comercial i empresarial, apostant per la formació professional de qualitat, afavorint 
la realització de pràctiques de qualitat a les empreses i fomentant la cultura de l’emprenedoria 
entre els joves estudiants de formació professional. 

Quant a  les empreses, veritables protagonistes del progrés econòmic, l’objectiu és que 
l’Administració sigui un factor de competitivitat i en cap cas un element “desactivador”. Per 
tant, es considera fonamental que des de l’Ajuntament s’agilitzin els processos i s’eliminin 
traves burocràtiques per facilitar l’establiment d’empreses. Així, es vetllarà perquè les 
actuacions municipals estiguin orientades efectivament cap a  l’activitat econòmica, s’impulsarà 
la simplificació administrativa i la revisió de la normativa que tingui relació amb l’activitat 
econòmica (obres; llicències d’activitats, antenes i terrasses )  i se  simplificaran i eliminaran 
processos per facilitar la relació de les empreses amb l’Ajuntament (Oficina d’Atenció a 
l’Empresa). Es vol intensificar, també, l’administració electrònica i identificar  i valorar  la 
informació de què disposa l’Ajuntament per ajudar  les empreses. 
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4.Habitat urbà 

“Un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC” 

 
“Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada 

i d’emissions zero” 
 

 
 
 
 
 

En l’àmbit de l’hàbitat Urbà, el Programa d’actuació municipal proposa dos lemes per a aquest 
grup d’objectius. El primer vol  assolir un model de ciutat saludable que integri plenament medi 
ambient, urbanisme, infraestructures i TIC. El segon s’encamina a aconseguir barris productius 
a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada i d’emissions zero. Aquest grup 
d’objectius es desplega en 10 objectius de ciutat i 24 objectius estratègics. 

En el context d’esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans i 
aconseguir un desenvolupament sostenible es recullen  diferents prioritats relacionades amb la 
renaturalització de la ciutat, l’aposta per un model d’espai públic sense barreres i per a totes 
les edats, la proposta d’una Barcelona més neta i sense contaminació i la transformació de la 
ciutat en una ciutat intel·ligent.  

La renaturalització de la ciutat s’emmarca en el Pla estratègic del verd i la biodiversitat. Es 
proposa recuperar espais per a la natura i potenciar el verd i la biodiversitat amb la rehabilitació 
i restauració dels parcs i jardins de la ciutat fent especial atenció a la  gestió dels parcs i jardins 
històrics. Aquest pla també  destaca la reordenació dels entorns del parc de Collserola i la seva 
connexió amb la ciutat, se’n valoren  els  recursos naturals i paisatgístics que finalitzen  al  
passeig de les Aigües. Així mateix, s’hi  recullen intervencions  per incrementar les hectàrees de 
superfície verda, recuperar el verd als interiors d’illa, executar el Pla buits i impulsar els horts 
urbans a la ciutat. 

Un altre aspecte destacat del PAM fa referència a potenciar l’ús de l’espai públic urbà (passejos, 
parcs, places, platges,..) per a la pràctica esportiva i el lleure i a avançar en la construcció d’un 
model de ciutat sense barreres i per a totes les edats. 

Així mateix, destaca  com a prioritats el desplegament del Pla per a la reducció de la 
contaminació acústica 2010-2020, i l’execució del Programa especial de control de la qualitat 
de l’aire 2011-202  i el Pla de millora dels serveis de neteja viària de la ciutat i gestió de 
residus. 

Com a impulsora d’una nova economia dels serveis urbans esdevé objectiu de ciutat convertir 
Barcelona en una ciutat intel·ligent de referència (Smart City). Es tracta d’aplicar les TIC JA HO 
HEM ESCRIT LA PRIMERA VEGADA QUE SURTEN LES SIGLES . NO CAL TORNAR-HO A POSAR.  a la 
ciutat amb l’objectiu de proveir-la de plataformes tecnològiques d’alt valor afegit que 
contribueixin a garantir un desenvolupament sostenible, un increment de la qualitat de vida dels 
ciutadans i una major eficiència dels seus recursos humans i energètics. 

Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús és un dels objectius polítics del 
Programa d’Actuació Municipal. Es proposen tot un seguit de polítiques orientades a aquesta 
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finalitat: l’obtenció d’un parc públic d’habitatges socials, el foment del parc d’habitatges de 
protecció oficial de lloguer, la creació de la Comissió Mixta sobre Desnonaments d’Habitatges a 
Barcelona o els ajuts a la rehabilitació privada.   

S’impulsa la regeneració de barris i districtes amb la promoció d’illes autosuficients i amb la 
rehabilitació energètica urbana. Es proposa un nou model de construcció i rehabilitació 
d'edificis i illes a Barcelona que contribueixi a l’autonomia energètica i a una gestió més 
sostenible. La proposta preveu aplicar aquests principis d'autosuficiència en àrees de nova 
edificació, on s'incorporaran elements com ara les cobertes solars, la calefacció conjunta per al  
barri, el reciclatge d'aigua o la utilització de vehicles elèctrics.  

Alhora, també es fomenta un model de barris urbanístic basat en l’equilibri entre les funcions 
residencial, econòmica i social dels barris amb mesures com la gratuïtat de l’Àrea Verda per als 
residents o la instauració d’acreditacions professionals amb diverses bonificacions. 

Pel  que fa a la mobilitat urbana, es proposa un nou model d’equilibri entre els diferents mitjans 
de transport i es dóna prioritat a la seguretat i als vianants. Les iniciatives que conté el 
Programa d’actuació municipal s’orienten a incrementar el control i la inspecció sobre les 
intervencions  que afectin la mobilitat del trànsit o dificultin  la mobilitat dels vianants 
(terrasses,  bastides, mobiliari urbà,..) per garantir el compliment estricte de les ordenances 
d’ocupació de la via pública. Així mateix, es considera prioritari  minimitzar els conflictes entre 
vianants, motoristes o ciclistes, reordenar la mobilitat associada al turisme i millorar l’accés i els 
serveis als transports públics amb propostes com la targeta T-16, la millora del Bicing o la nova   
xarxa ortogonal d’autobusos. 

Hi ha una aposta decidida per aconseguir un espai públic més segur, atractiu i accessible. 
S’orienten a aquesta finalitat el Pla director d’il·luminació, el Pla d’accessibilitat,  els estudis de 
pacificació de carrers o nous projectes d’urbanització i rehabilitació als barris. 

Finalment, cal destacar l’impuls de nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els 
districtes i permetin distribuir el turisme a tota la ciutat. Es tracta d’aconseguir que tots els 
districtes disposin d’algun element emblemàtic d’atracció (com per exemple places, edificis 
representatius, estacions, etc.) que actuï com a centre de referència i contribueixi  a diversificar  
l’oferta turística a la ciutat, minimitzar la pressió en alguns districtes i  generar activitat 
econòmica a tota la ciutat. 
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5. El pressupost 6. Govern, directius i recursos 
humans 

7. El coneixement, la 
tecnologia, la innovació i la 

col·laboració 

“D’una cultura de la despesa a una 
cultura del cost i priorització de 

resultats” 

“Institució competitiva, motivada, 
amb orgull de pertinença i 
orientada a la ciutadania” 

“Barcelona, innovació oberta en 
gestió pública” 

 

 

 

 

 

 

En el marc de la perspectiva de Recursos del Mapa de ciutat, el Programa d’actuació municipal 
incorpora tres grups d’objectius: El pressupost, orientat a “promoure una cultura del cost i la 
priorització de resultats”, Govern, directius i recursos humans que conté aquells objectius que 
han de contribuir a fer de l’Ajuntament de Barcelona una “Institució competitiva, motivada, amb 
orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” i el grup d’objectius relatius al  coneixement, la 
tecnologia, la innovació i la col·laboració que tenen per finalitat assolir una “Barcelona, 
innovadora i oberta en gestió pública” que aprofita les TIC per  aconseguir una Administració 
més propera i eficaç.  

En aquesta perspectiva es recullen nou  objectius de ciutat que es despleguen en 30 objectius 
estratègics.  

Alguns d’aquests objectius estratègics incorporats al Programa d’actuació municipal, afecten a 
totes les gerències de l’Ajuntament i orienten tota l’organització municipal. En síntesi es proposa 
una assignació i gestió racional i eficient dels recursos, adequant-los a les prioritats i eliminant-
ne despeses supèrflues; una gestió dels recursos que posi al capdavant la coordinació de les 
accions dins l’organització amb criteris de proximitat, austeritat, autoritat i productivitat que, 
entre d’altres qüestions,  faciliti el flux de la informació i la seva supervisió a cada  barri. Els 
recursos humans són cabdals en una institució que ofereix serveis al ciutadà. Es vol disposar dels 
millors directius i treballadors públics per tal d’oferir un servei excel·lent a la ciutadania. I 
finalment, es volen  aprofitar els avantatges de les noves tecnologies per oferir un millor servei 
al menor cost possible i també es potenciarà la col·laboració amb altres administracions 
públiques per evitar duplicitats i per reforçar sinergies.  

 
Aquests són, en essència, els objectius i les intervencions  que planteja el Programa d’actuació 
municipal per al mandat 2012-2015. A  l’apartat següent es presenten els objectius i 
intervencions  que es preveuen al  Programa d’actuació del Districte i que volen fer front a les 
necessitats específiques del districte i dels seus barris. 
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 Part IV 

8. Programa d’actuació del D istricte d’Horta-Guinardó 2012-2015 
 
Introducció 
 

 
Resposta a les necessitats de les persones més vulnerables. Cal vetllar per al benestar dels 
col·lectius més vulnerables: infants, adolescents, sense sostre, discapacitats, persones en 
situació de dependència i d’altres en risc d’exclusió. Per això cal reforçar els serveis en l’àmbit 
social  millorant-ne els equipaments que ofereixen  atenció, incrementant els recursos 
econòmics i potenciant la col·laboració amb les entitats que ja estan treballant en aquest 
àmbit. 
 
Bon funcionament dels serveis. Caldrà mantenir i millorar els serveis bàsics com la seguretat, 
la neteja, la il·luminació i el transport públic. Promourem juntament amb la Guàrdia Urbana 
una bona conducta cívica, amb l’objectiu d’assegurar la tranquil·litat de les persones en 
l’espai públic i a les seves llars. També potenciarem l’esport, en el seu  vessant educatiu,  de 
salut , tenint en compte el    que comporta en la relació entre les persones i en  la cohesió. 
 
Manteniment i accessibilitat de la via pública. La configuració urbana actual dels barris 
comporta la necessitat de reforçar les intervencions  destinades a millorar-ne la  qualitat 
urbanística, amb un  èmfasi important a la priorització   del manteniment de la via pública i 
dels equipaments públics abans que d’altres possibles intervencions.  En aquest context, 
l’accessibilitat serà una prioritat en les intervencions a la via pública. 
 
Estratègia de promoció turística i cultural del districte. El districte té un patrimoni històric i 
un dinamisme cultural que s’ha de valorar.  Aquesta estratègia apareix amb l’objectiu de 
donar a conèixer el districte vinculant-lo a  propostes d’activitats socioculturals   i de 
recuperació del patrimoni material i immaterial dirigit als  veïns i veïnes, als residents a l’Àrea 
Metropolitana i als turistes allotjats en establiments del districte. 
 
El comerç, motor de l’activitat econòmica del districte. El comerç i els mercats municipals 
tenen una funció vertebradora i de cohesió social alhora que és un gran centre de trobada i 
de relació social, genera llocs de treball i és una font de riquesa econòmica per al barri. En 
l’actual context econòmic, que es caracteritza entre d’altres elements per l’alarmant 
destrucció de llocs de treball, és fonamental impulsar i donar suport als comerciants i a les 
seves associacions, amb l’objectiu de transformar en ocupació les noves oportunitats que s’hi 
aniran generant  per mitjà  dels plans de promoció econòmica del districte. 
 
El parc dels Tres Turons. Iniciarem les intervencions  per a la creació del parc destinades a la 
millora dels accessos i a la qualitat urbanística del seu voltant, i també    fomentarem la 
pràctica d’activitats esportives. El seu dinamisme també ha de ser aprofitat per generar 
oportunitats per mantenir i crear llocs de treball. Serà també prioritària  la recuperació de la 
memòria històrica a la zona de les bateries i els seus entorns. Configurarem un parc mixt en el 
qual  estudiarem l’aplicació  de desafectació dels habitatges afectats per l’actual Pla dels Tres 
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Turons. 

 
 
 

Persones i famílies 
“La ciutat preferida per viure-hi amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 

 
 
 
 

 
 
Objectiu de ciutat 1.1: Garantir l’accessibilitat, la qualitat i l’equitat dels serveis. Assegurar uns 
serveis, en especial els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un 
accés just als serveis d’acord amb  les necessitats específiques dels destinataris. 
 
En  relació amb l’autonomia de les persones amb discapacitat 
 
- Executar el Pla de reserva d’aparcaments per a les persones amb discapacitats als 

equipaments públics del districte. 
- Reforçar la implicació del Consell de Persones amb Discapacitats en el disseny i execució de 

les polítiques orientades cap aquest col·lectiu. 
- Treballar amb les associacions i entitats projectes singulars que permetin desenvolupar 

habilitats terapèutiques i rehabilitadores, com és el cas del manteniment dels parterres de 
Sant  Genís a càrrec de persones amb discapacitats mentals de l’Hospital de la Mare de Déu 
de la Mercè, projecte que a més de tenir un objectiu pedagògic, revalora els  béns comuns 
del barri. 

- Continuar  millorant l’accessibilitat als equipaments municipals del districte, tant 
l’accessibilitat física com la senyalística adaptada. 

En  relació amb l’atenció als  centres de serveis socials 
 
- Reduir significativament el temps d’espera als  centres de serveis socials bàsics per  accedir a 

una primera visita i a la resta de nivells del circuit d’atenció. 
- Nous centres de serveis socials que evitin compartir espais amb altres serveis i tinguin el 

suficient espai per millorar-ne l’atenció: 
o Trasllat del centre de Serveis Socials del Carmel 
o Nou centre de serveis socials a la Vall d’Hebron 

- Estudiar la millora en l’atenció que ofereixen els serveis socials  la zona de Sant Genís per a  
aquelles persones amb dificultats de mobilitat i/o d’edat més avançada amb problemes per 
desplaçar-se al seu centre d’atenció. 

El districte d’Horta Guinardó és en primer lloc les 169.512 persones que hi habiten. El seu 
benestar tant  l’individual i el de les seves famílies representa  la principal preocupació de 
l’actual equip de govern del Districte. En el context actual de crisi la principal prioritat serà 
garantir aquest benestar general però amb un esforç especial per als col·lectius més fràgils i més 
desafavorits, que pateixen amb més profunditat les conseqüències de la crisi.  
En aquest context, la seguretat, l’equitat i la qualitat de vida tenen una envergadura encara més 
important que caldrà reforçar a través de la funció social de la cultura,  l’esport , l’educació i les 
polítiques d’igualtat. 



 
                   Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa d’Actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2012-2015 36 

 
En  relació amb  intervencions  destinades a la gent gran 
 
- Impulsar el projecte RADARS al districte per detectar situacions de vulnerabilitat en gent 

gran  promovent la implicació comunitària i veïnal. 
- Fer  obres de millora a la residència del parc del Guinardó i al Casal de Gent Gran parc 

Guinardó. 
- Mantenir i impulsar als  casals de gent gran, activitats  amb implicació al barri, que 

afavoreixin un envelliment actiu. 
- Redactar el projecte del nou casal de gent gran a Sant Genís, conjuntament amb les entitats 

i veïns del barri. 
- Cercar nous espais per a la gent gran de Sant Genís on puguin desenvolupar les seves 

activitats, mentre no es construeix un casal per a la gent gran.  
- Consolidar i potenciar l’actual Projecte de voluntariat dels casals municipals impulsant el 

voluntariat de gent gran per fer activitats dins i fora dels casals. 
- Potenciar la difusió de les activitats de les aules d’extensió universitària. 
 
En  relació amb els  serveis de les  escoles bressol municipals 
 
- Construir una nova escola bressol al costat del mercat del Guinardó.  
 
En  relació amb  l’atenció socioeducativa de la infància i l’adolescència 
 
- Promoure el programa d’activitats per a familiars i per a la  petita infància als equipaments 

infantils (casals infantils i ludoteques). 
- Desenvolupar el programa per a la inclusió en el lleure als equipaments infantils del 

districte. 
- Potenciar la seguretat i l’autonomia dels infants en l’accés als recintes escolars amb 

projectes  d’  Entorn segur  i intervencions  urbanístiques diverses al seu voltant. 
- Potenciar l’educació inclusiva amb el programa  Esport per a tothom  en el qual  els nens i 

les nenes aprenen directament dels esportistes amb discapacitat i veuen com és  l’esport 
adaptat. 

- Fer  activitats intergeneracionals als  equipaments municipals. 
- Utilitzar l’esport com a eina integradora per contribuir  a evitar el risc d’exclusió social i 

col·laborar  amb les entitats i els equipaments esportius del districte. 
 
Objectiu de ciutat 1.2: Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en 
situació de dependència Vetllar especialment per al  benestar dels col·lectius més vulnerables: 
infants, adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència 
 
- Prioritzar l’àmbit social en les subvencions i convenis del districte, especialment els 

menjadors socials i l’atenció a les persones més vulnerables. 
- Potenciar el projecte d’Àpats en companyia per a les persones grans que viuen soles  
- Prestar suport a les entitats socials que treballen per a l’atenció dels col·lectius més 

vulnerables. 
 

Objectiu de ciutat 1.3: Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família 
i la infància. Fomentar mesures de promoció i protecció de la família i la infància i afavorir la 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 
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- Desenvolupar el programa Temps per a tu al  districte per tal d’oferir temps personal a les 
famílies cuidadores de nens i nenes amb algun tipus de discapacitat física i/o intel·lectual. 
L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les famílies facilitant temps personal als pares i 
mares i temps lúdic als infants. 

- Dur a terme el nou programa d’activitats de vacances (estiu i Setmana Santa) per a joves 
amb discapacitats amb suport de monitoratge especialitzat . 

 
- Fomentar els espais de petita infància als  equipaments infantils (casals infantils i 

ludoteques) amb activitats lúdiques i educatives dirigides als infants, pares i mares. 
 

- Impulsar un espai de treball entre les entitats educatives, serveis socials i d’altres agents per 
tal de treballar coordinadament a favor de la inclusió dels infants i dels joves en risc 
d’exclusió social a les entitats educatives. 

 
Objectiu de ciutat 1.4: Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit. 
L’educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió 
social, per enfortir-ne la identitat, el seu creixement social i econòmic, i també com aposta de 
futur. 
 
En relació amb les intervencions  de cultura popular i per revalorar  el patrimoni cultural del 
districte  
 
- Promoure el patrimoni, la cultura, la cultura popular i la memòria històrica dels barris i del 

districte:  
o 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  
o Difondre el coneixement del patrimoni històric de les masies del districte  
o Difondre el patrimoni històric i cultural que té el districte sobre el  tema de l’aigua  
o Desenvolupar el PMU del carrer Aiguafreda i donar a conèixer l’antic ofici de les 

bugaderes d’Horta i la  Clota  
o Impulsar la rehabilitació del Palau del marquès d’Alfarràs  
o Iniciar la rehabilitació de la masia de can Fargas tenint en compte que l’ús actual 

previst és d’escola de música  
o Treballar perquè no es perdi la masia de can Garcini com a patrimoni cultural del 

barri i la zona de Ravetllat-Pla per a l’ús de la ciutadania  
 
- Promoure, donar suport i potenciar el treball en xarxa de les entitats dedicades a la cultura 

popular i tradicional catalana a través del suport a la vida associativa i a les activitats de 
dinamització que fan. 

 
En relació amb la xarxa d’equipaments culturals de proximitat 
 
- Consolidar i impulsar les activitats culturals del districte, especialment aquelles amb més 

projecció de ciutat, com és el cas dels cicles singulars dels centres cívics:  Stripart, Visual 
sound, Desplaça’t, Concurs de cantautors, etc. 

- Millorar els equipaments del districte actualitzant-ne el  manteniment i adaptant-los a les 
necessitats de les seves activitats i usuaris. Entre d’altres: ampliació del Centre Cívic Carmel i 
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del Centre Cívic Teixonera, amb la recuperació dels  espais cedits als centres de serveis 
socials. 

- Impulsar la definició dels usos i els programes dels centres cívics en relació a la xarxa 
d'equipaments de la ciutat, i resituar-los   com a referents de la promoció cultural dels 
barris. 

- Potenciar la programació dels centres cívics i casals de barri fent un especial èmfasis en els 
sistemes i els procediments de difusió i publicitat d’aquetes programacions.  

- Potenciar la cultura catalana als equipaments (centres cívics, biblioteques, casals) del 
districte, tant amb  la seva presència en tallers, activitats i actuacions, com fent que hi hagi  
oferta en català disponible entre la premsa i revistes de consulta gratuïta. 

- Tenir en compte el Pla d’equipaments del districte en l’execució d’inversions al llarg de la 
legislatura. 

- Incorporar, com a millora de la concessió de gestió d’equipaments, l’ampliació dels horaris 
d’obertura en la renovació de les concessions que s’han de fer  al llarg de la legislatura, als  
equipaments municipals competència del Districte. Igualment, es potenciaran els serveis i 
les activitats que s’hi fan.  

- Convertir el local del carrer del Besòs amb el Casal Teixonera fent  millores a l’espai que 
permeti nous usos de l’equipament i la utilització dels espais a  les entitats del barri. 

- Potenciar el remodelat espai de l’antic gimnàs de Montbau per a l’ús veïnal com a espai 
polivalent del barri (Casal Montbau). 

 
En  relació amb  la xarxa d’equipament juvenils 
 
- Continuar l’execució del Pla d’equipaments juvenils del districte: 

o Iniciar els tràmits per equipar i posar en funcionament el Casal de Joves del 
Guinardó, un cop finalitzades les obres del conjunt de l’edifici de  l’illa UA3  

o Preveure la planificació d’equipaments municipals en la reestructuració de la Llosa  
 
- Facilitar converses entre Catalunya Caixa i el CJD7 per a la cessió d’aquest espai a aquesta 

entitat. 
 
En  relació amb les biblioteques i sales de lectura 
 
- Ampliar la biblioteca Mercè Rodoreda amb un nou espai. 
- Remodelar i ampliar la biblioteca de Montbau 
- Recuperar per a ús del veïnat els locals buits de davant del Casal de can Travi, com a espai 

polivalent i de lectura. 
 
En  relació amb  l’àmbit educatiu 
 
- Impulsar una taula de treball amb les escoles d’educació especial per compartir el resultat 

d’experiències de cada centre i treballar en la millora de la qualitat en l’atenció a les 
necessitats educatives especials dels alumnes. 

- Participar activament en la comissió d’absentisme escolar. 
- Donar continuïtat al projecte de Patis oberts per tal d’afavorir un ús cívic, segur, educatiu i 

familiar dels patis de les escoles fora de l’horari escolar i dinamitzar-lo  amb activitats 
lúdiques per a les famílies durant els caps de setmana. 
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Objectiu de ciutat 1.5: Barcelona salut: promoure una ciutat saludable. Fomentar i promoure 
els hàbits de vida saludable, la promoció i la prevenció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona, garantir la protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present d’una manera  
transversal a totes les polítiques de la ciutat. 
 
- Consolidar el Consell de la Salut com un espai d’interrelació entre entitats, ciutadania, 

serveis i equipaments de salut.  
- Potenciar activitats de difusió de la pràctica d’hàbits saludables especialment entre  el 

col·lectiu de persones grans i les entitats específiques acollides als centres cívics i casals de 
barri. 

- Crear nous espais d’aparells de gimnàstica per a gent gran. 
- Fomentar itineraris a peu com a pràctica saludable. 
 
Objectiu de ciutat 1.6: Potenciar la funció social de l’esport. Potenciar l’esport, el seu vessant 
educatiu i competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les 
persones i per a la cohesió. 
 
- Impulsar la millora i l’adequació de les instal·lacions esportives que hi ha al  districte  amb 

criteris de manteniment i millora d’instal·lacions: 
o Centre Esportiu Municipal del Carmel 
o Complex Esportiu de Llars Mundet (fase 3) 
o Millora de la zona esportiva de can Baró (carrer de Tenerife) 
o Condicionament de la piscina exterior del CEM Guinardó 
o Millorar la pista de BMX al costat del Velòdrom 
o Ampliació i millora de les instal·lacions del Complex Municipal Esportiu Mundet per 

mitjà  de la nova concessió  
o Reformar el camp de futbol de Sant Genís per  millorar tant l’estat del terreny de joc 

com els vestuaris  
o Remodelació els vestidors del Camp de Futbol Municipal del  Carmel. 
o Treballar per la millora i l’adequació de la piscina de la  Clota i el seu entorn  

 
- Impulsar nous espais i equipaments esportius: 

o Ampliació dels terrenys de joc del Camp Municipal de Rugby i Futbol Vall Hebron-
Teixonera 

o Ampliar els equipaments esportius vinculats als barris del Guinardó, Baix Guinardó i 
can Baró  

o Establir circuits de  córrer  al parc del Guinardó 
 

- Promoure l’esport i les activitats esportives amb programes com: 
o A l’escola fem esport    . 
o Ús social de les escoles amb la cessió d’espais escolars per a clubs esportius  
o Implementació del programa de cessió de material esportiu de la Diputació per a 

escoles i clubs esportius  
o Projecte Plans de creixement per a la promoció de l’esport extraescolar als infants i 

als joves  
o Facilitar la difusió informativa de les activitats que es fan a  les instal·lacions 

esportives del districte  
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- Creació de la Taula Tècnica d’Esports per tal de permetre el treball conjunt de les 
instal·lacions esportives del districte amb vista  a organitzar activitats esportives conjuntes. 

- Promoure  noves activitats esportives, com per exemple les curses, que fomentin la pràctica 
de l’esport a la vegada que donin a conèixer espais del districte. 

- Treballar en l’atracció de nous esdeveniments esportius al districte com a elements 
dinamitzadors socials i econòmics del districte. 

 
Objectiu de ciutat 1.7: Garantir la seguretat de les persones. Assegurar la tranquil·litat de les 
persones a  l’espai públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i 
promoure la conducta cívica. 
En  relació amb  la seguretat i la convivència a l’espai públic 
 
- Reforçar el caràcter de proximitat de la Guàrdia Urbana del districte als barris i incrementar-

hi  la seva presència per garantir un espai més segur. 
- Fomentar el bon ús de l’espai públic davant de problemàtiques concretes (pintades, 

excrements de gossos... )  desenvolupant un Pla de civisme focalitzat en tres  eixos: 
o Tinença d’animals de companyia i les problemàtiques que se’n deriven  
o L’ús de l’espai públic per millorar  la convivència a les zones del districte que pel seu 

ús s’han constituït en  espais de trobada  
o El manteniment de l’espai públic, especialment el relacionat amb el mobiliari urbà i 

les pintades  
- Preparar  dispositius conjunts entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana per poder-los 

utilitzar davant de problemàtiques específiques que requereixin un tractament 
multidisciplinari. 

- Millorar el procés de l’aplicació  de les mesures educatives i de les prestacions en benefici de  
la comunitat en substitució del  pagament de les sancions econòmiques. 
 

En  relació amb la seguretat viària 
 
- Reforçar la seguretat viària: 

o Establir mesures que garanteixin la seguretat viària: ampliar les zona 30, revisar els 
temps semafòrics, etc. 

o Estudiar els punts que tenen més  concentració d’accidents i fer-hi  propostes per 
millorar-los  

o Impulsar intervencions  al voltant de les escoles del districte perquè els seus 
accessos siguin considerats fàcils i segurs (entorns segurs) per als escolars-vianants, 
com a pas previ a una implicació de les escoles en la creació de camins escolars  

o Estudiar accions que promoguin la reducció de velocitat en zones de prioritat 
invertida  

o Millorar la visibilitat dels passos de vianants  
o Revisar la correcta  senyalització viària   
 

Objectiu de ciutat 1.8: Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, perquè   
ningú no pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. Propiciar 
l’existència d’una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la 
ciutat. 
 
En  relació amb la convivència veïnal 
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- Fer palesa la intervenció  de la Guàrdia Urbana en l’àmbit de la policia de convivència i 
administrativa: 

o Seguiment de campanyes de correcció de comportaments incívics  
o Millora de les intervencions  ocasionades per les molèsties  a causa dels sorolls  
o Increment del seguiment i control dels grafiters  

- Reforçar el patrullatge preventiu en eixos comercials, zones turístiques i barris del districte  
En  relació amb la cohesió i integració social 
 
- Promoure la integració de les persones nouvingudes a la vida social i participativa dels 

barris. 
- Continuar desenvolupant el Pla de ciutadania del districte amb intervencions  i serveis de 

cohesió social i d’educació de la convivència en la diversitat, als nostres barris. 
- Reactivar el projecte Barribook. 
 
Objectiu de ciutat 1.9: Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i 
l’equitat. Impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones 
sigui una realitat a la ciutat de Barcelona. 
 
- Dinamitzar i potenciar el Consell de Dones del Districte. 
- Promoure des del Districte el nou pla Gènere per a la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes 2012-2015. 
- Donar continuïtat al Circuit per a la prevenció i atenció de la violència de gènere del districte 

on  participen activament tots els serveis implicats en l’atenció a  dones víctimes de la 
violència masclista 

- Potenciar les activitats periòdiques i puntuals de suport a les dones des dels serveis 
especialitzats com els serveis socials i culturals del districte. 

 
Objectiu de ciutat 1.10: Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom. 
Coordinadament  amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació 
d’ocupació estable i amb condicions de qualitat, amb un èmfasi especial  en aspectes de 
formació com a factor clau d’accés al món laboral. 
 
- Incorporar l’assessorament laboral i d’emprenedoria al districte mitjançant els  espais 

d’informació joves com el PIJ d’Horta. 
- Desenvolupar als  centres cívics tallers de caràcter instrumental destinats a l’adquisició 

d’habilitats bàsiques en el mercat laboral actual com a pas previ de formació a una altra 
formació més reglada. 

- Implementar clàusules socials en la contractació municipal. 
- Desenvolupar un programa d’inversions socials destinades a la inserció sociolaboral de 

col·lectius en dificultats d’accés al món laboral.  
- Desenvolupar un pla de promoció econòmica i cultural: Pla de comerç i Pla de promoció 

turística i cultural. 
 
Objectiu de ciutat 1.11: Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva. Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major 
participació, i traduir-la d’una manera  efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament. 
 
- Potenciar els canals de comunicació del Districte  ampliant-los i fent més accessible la 

informació, especialment mitjançant les TIC: 
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o Potenciar eines existents i eixamplar-les  a l’abast dels instruments disponibles, com 
per exemple a través de les xarxes socials  

o Ampliació de punts Wi-Fi  de connexió a Internet  
- Afavorir la difusió del coneixement de procediments que s’han dut a terme    des del 

Districte (concursos, licitacions, convocatòries de subvencions... ). 
- Millorar/renovar els espais multimèdia dels equipaments del districte. 
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-  
Entitats, associacions i  agents esportius, socials i culturals 

“L’Ajuntament que coopera  amb el teixit social i hi participa” 
 
 
 
 
 

 
 
Objectiu de ciutat 2.1: Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre 
l’Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. Apropar 
a les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin 
possible una major participació, i traduir-la d’una manera  efectiva dins l’acció política de 
l’Ajuntament 
 
- Reforçar el suport al teixit associatiu del barri: 

o Recollint propostes, suggeriments i demandes de les entitats del territori i 
treballant-les amb la resta de serveis o sectors implicats i donant-hi la resposta 
corresponent  

o Impulsant la difusió de les activitats i dels serveis de les entitats del barri  
o Mantenint  un diàleg obert i permanent amb les associacions del districte  

 
- Potenciar Torre Jussana com a centre de serveis i ús de les associacions.  
 
Objectiu de ciutat 2.2: Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, la implicació i la 
coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials. Establir una nova manera de 
relacionar-se entre l’Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, el suport  mutu, i 
el principi de subsidiarietat. 

 

- Donar suport al desenvolupament de les activitats d’entitats i associacions i les seves 
finalitats, mitjançant subvencions, convenis, infraestructures, cessió d’espais i 
assessorament. 

- Desenvolupar el  Pla del voluntariat  del districte com una eina efectiva de coordinació de 
tots els agents voluntaris de les entitats i ciutadania,  i també  de promoció del voluntariat 
en activitats en benefici de la col·lectivitat. 

 
- Impulsar la creació d’una llista de recursos compartits entre les entitats de cada barri. 

El districte d’Horta-Guinardó sempre ha tingut una gran tradició de moviments veïnals que ha  
donat identitat i vida pròpia als seus 11 barris. La mateixa  estructura territorial, més allunyada 
del centre de la ciutat, ho ha afavorit. Aquest teixit associatiu format d’entitats, associacions i 
agents socioculturals de tot tipus és un element molt important en la vida pública del districte. 
En un moment com l’actual cal donar suport a les entitats del districte potenciant la seva acció 
amb voluntat de cooperació i reforçant lligams entre la societat civil i l’Administració. El Districte 
en el seu programa aposta per aquesta cooperació, i vol reforçar  projectes conjunts, de 
voluntariat, cercar  noves propostes de participació i de comunicació entre ambdues parts, que 
siguin més enriquidores i efectives. 
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- Potenciar polítiques de proximitat i la recerca de noves fórmules de participació que 
connectin amb els interessos ciutadans i potenciar  noves pautes de comunicació que 
permetin una participació a mida d’acord amb  les possibilitats i interessos de cadascú 

- Generar espais per a la informació i el debat per tal de conèixer l’opinió de les entitats en la 
presa de decisions d’aquells projectes i intervencions  que tenen una repercussió directa al 
territori i atendre   les seves propostes sempre que sigui possible. 

 
- Potenciar convenis plurianuals per a projectes consolidats i d’interès social general per a la 

ciutadania. 
 
- Crear  un espai de participació estable en matèria de cooperació per tal de propiciar més 

coordinació pel que fa al  suport de  projectes i promoure  activitats de sensibilització als 
barris. 

 
- Donar més impuls   les festes majors dels barris perquè es considerin espais de trobada i 

celebració. 
 
Objectiu de ciutat 2.3: Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir-ne la  funció de 
transmissor i dinamitzador  dels problemes i necessitats dels ciutadans. Reforçar el teixit 
associatiu ajustant-lo a les necessitats de la ciutat. 
 
- Garantir i promoure la participació activa dels veïns i veïnes en els projectes del seu barri i 

del districte en el marc dels òrgans existents i potenciar els consells de barri i comissions de 
seguiment com a òrgans de proximitat i d’enllaç entre el barri i el districte.  

- Aprofundir en la realització de consultes veïnals vinculants sobre temes d’interès general del 
barri de competència del districte. 

- Enfortir la dinàmica participativa dels consells sectorials, i també  vetllar perquè   la seva 
representació als  òrgans de ciutat sigui efectiva.  
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Agents econòmics i centres de coneixement 
“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

 
 
 
 
 

 
Objectiu de ciutat 3.2: Impulsar sectors emergents d’alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats  establint Barcelona com a referent de qualitat. Des del sector sanitari i 
biomèdic, d’atenció social o el sector de les TIC, fins als sectors d’economia verda, els sectors 
energètics, el comerç o el turisme 
 
- Elaborar i implementar l’estratègia de promoció econòmica i cultural del districte centrada  

en el comerç i la recuperació i la difusió del patrimoni del districte. 
 

- Pla de promoció turística i cultural: 
o Desplegar el Pla estratègic de turisme concretant les intervencions  necessàries per 

a cada zona del districte amb potencial turístic  
o Definir i prioritzar itineraris turístics dintre del districte  aprofitant també els 

importants nuclis turístics dels districtes limítrofs  
o Implicar-hi  els diferents agents turístics, historiadors, associacions del districte i 

crear espais de coordinació i taules de treball  
o Elaborar i implementar un pla de senyalització turística per a vianants a partir dels 

punts d’interès i/o des de les parades del transport públic  
o Elaborar diferents productes de comunicació que donin a conèixer els punts turístics 

més emblemàtics del districte  
o Aprofundir en el turisme esportiu, cultural, cinematogràfic, literari, arquitectònic i el 

relacionat amb les novetats i els congressos del sector mèdic  
 

- Pla de comerç: 
o Suport a la dinamització del comerç de proximitat i als mercats municipals 

incentivant accions de promoció comercial amb la participació dels diferents agents 
implicats  

o Donar suport a l'associacionisme comercial i promoure  les entitats per facilitar-los  
la seva tasca. Entre d’altres activitats, s’elaborarà   una guia/díptic amb les zones 
comercials del districte i les seves corresponents associacions de comerciants, i se’n 
farà  difusió a tota  persona que iniciï una nova activitat econòmica  

A causa de  la seva ubicació dins de la ciutat, i també  la seva orografia, Horta-Guinardó 
s’ha caracteritzat tradicionalment per tenir uns barris més pròpiament residencials, amb 
una activitat econòmica principalment comercial orientada als seus  habitants.  
El Districte continuarà  apostant pel comerç de proximitat com a factor de dinamització 
econòmica dels barris, i donarà  suport a la seva modernització i promoció. També es 
prioritza, per a aquests pròxims anys, una obertura del districte a tot un ventall de 
possibilitats turístiques, fins ara poc explotades, lligades al seu patrimoni històric, cultural i 
mediambiental i al clúster sanitari i biomèdic ubicat al seu territori. 
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o Fomentar la participació del sector comercial col·laborant en plans de dinamització 
de les zones d'influència. Donar impuls a la creació de nous eixos comercials  
 

- Modernitzar i potenciar la xarxa de mercats municipals: 
o Resoldre la situació del mercat  de la Vall d’Hebron fent-hi els canvis necessaris per 

tal de donar-li més visibilitat i ampliar-ne  els  serveis, i, a la vegada, fer-lo  més 
competitiu per promoure  el comerç de proximitat 

o Millorar els  carrers de l’entorn del mercat d’Horta 
o Finalitzar les obres del mercat del Guinardó 

 
- Desenvolupar i iniciar el Projecte la  Llosa, incloent  el trasllat del mercat de la Vall d’Hebron 

en aquest espai. 
 
Objectiu de ciutat 3.5: Donar suport a Pimes i autònoms, i promoure l’emprenedoria. Es tracta 
de crear un entorn més favorable a la creació i al desenvolupament d’empreses mitjançant 
polítiques de suport  a Pimes i emprenedors, incloent-hi  els emprenedors socials, accés a oficines 
i locals, ajuts i suport financer, etc. 
 
- Millorar el procés de tramitació i aprovació de factures  assegurant-ne  el  pagament a  30 

dies. 
 
- Impulsar la formació ocupacional i l’emprenedoria a través de Barcelona Activa i 

especialment mitjançant el  seu centre al  districte (Ca n’Andalet). 
 

Objectiu de ciutat 3.6: Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer-hi negocis ( Business friendly ). En 
relació amb les empreses, l’objectiu és que l’Administració sigui un factor de competitivitat i en 
cap  cas un element “desactivador”. Per tant, és fonamental que des de l’Ajuntament s’agilitin  
els processos i se n’eliminin traves burocràtiques per facilitar l’establiment d’empreses. 

 
- Millorar l’atenció al  taulell d’informació de llicències i espai públic i també la dels   

processos de tramitació de llicències i inspeccions. 
- Donar suport a   les persones que volen iniciar  un negoci al districte. 
- Informar en el moment de tramitar les  llicències de comerços, que hi ha   associacions de 

comerciants a  la zona on  vol instal·lar el seu negoci. 
 

Objectiu de ciutat 3.7: Fer de Barcelona la ciutat de la cultura, el coneixement, la creativitat i 
la ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent. Creativitat, cultura, 
educació i recerca i investigació són accents d’un mateix objectiu. Volem crear una ciutat i una 
societat basades en el coneixement com  un dels motors de progrés econòmic i social de 
Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració amb les institucions  i entitats de ciutat i amb visió 
metropolitana. 

- Treballar per impulsar Barcelona, des dels barris també, com a pol d’atracció cultural, de 
creativitat, coneixement i innovació  programant activitats de difusió de la cultura catalana 
per als visitants: 

o Fomentant el turisme de proximitat als  barris per recuperar-ne  la  història, els  
centres culturals, les històries de vida dels seus ciutadans, la cultura popular, la 
celebració de diades... 
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o Crear i impulsar el grup de cultural popular amb les entitats que permeti treballar 
conjuntament en la cultura tradicional i popular catalana  

o Crear i impulsar el grup de patrimoni del districte amb l’objectiu de revalorar  el 
nostre patrimoni  
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Hàbitat urbà 
“Un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures 
i TIC” 
 
 
 
 
 

 
 
Objectiu de ciutat 4.1: Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels 
connectors verds. Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un element 
d’estructuració de la ciutat 
 
- Finalitzar la urbanització de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, que esdevindrà un parc de 

referència per al barri i el districte. 

- Impulsar el parc de Collserola com a balcó verd de la ciutat i com a escenari per a l’activitat 
física i esportiva. 

- Impulsar les intervencions  que es  derivin del concurs d’idees de les portes de Collserola. 

- Finalitzar el tram VII del passeig de les Aigües i iniciar el tram V al  barri de Sant Genís. 

- Col·laborar amb el Consorci del parc de Collserola en la prevenció d’incendis. 

- Concertar amb les entitats la utilització de solars municipals buits per a usos socials. 

- Concertar amb propietaris de solars buits que els veïns puguin usar aquests espais.  

- Rehabilitar la font de la Marquesa per recuperar-ne  la  biodiversitat autòctona i  l’ús d’espai 
de lleure per als veïns i veïnes. 

- Impulsar els horts urbans gestionats pel veïnatge, les escoles i els equipaments i entitats del 
districte. 

 
Objectiu de ciutat 4.2: Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una 
arquitectura de qualitat. Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració 

El districte d’Horta-Guinardó presenta una orografia complicada que condiciona la circulació, els 
desplaçaments o el transport i, en general, qualsevol obra d’urbanització o d’arranjament del 
territori, i també  el seu manteniment. Aquesta circumstància i la seva localització limítrof de la 
ciutat també han dificultat i retardat l’acabament dels seus barris en molt indrets.  
El programa de govern vol mantenir com a necessitat prioritària l’accessibilitat i l’acabament del 
seu teixit urbà, i també  garantir un manteniment suficient dels diferentsbarris. Però  a més a  
més,  aquest programa vol reconvertir aquests desavantatges inicials en pols estratègics de futur 
per al districte. Un dels seus eixos important és revalorar ,  mitjançant uns projectes  estratègics, 
la seva situació privilegiada que presenta una àmplia  zona de verd urbà i àrees de lleure: el parc 
de Collserola, el parc dels Tres Turons, el parc del Laberint d’Horta i les Llars Mundet amb el 
Palau de les Heures, a més, també,   d’importants instal·lacions esportives i infraestructures de 
ciutat.  
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dels barris de la ciutat, donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent 
de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres 
 
Intervencions  en l’àmbit urbanístic comú  a tots els barris 

- Tenir en compte el Pla d’equipaments del districte en l’execució d’inversions al llarg de la 
legislatura. 

- Prioritzar el manteniment de la via pública i dels equipaments municipals. 

- Mantenir en bon estat el mobiliari urbà i instal·lar bancs i baranes allà on sigui necessari. 

- Impulsar el Pla d’accessibilitat del districte perquè  millori la mobilitat dels vianants i de les 
persones amb discapacitat: 

o Aplicar  el Pla de reserves d’aparcaments en equipaments públics 

o Estudiar la conveniència d’instal·lar ascensors o escales mecàniques en aquells 
punts que ofereixen més dificultats d’accessibilitat  

o Fer-hi obres per millorar  l’accessibilitat: rebaixar l’alçada de les  voreres a les 
cruïlles  

o Plantejar propostes per aconseguir un districte més accessible per al vianant i per 
incrementar  l'ús de transport més sostenible mitjançant l'organització de l'espai en 
superilles  

 

- Modernitzar i millorar les instal·lacions d’enllumenat públic existents. 

- Potenciar l’ús de l’espai públic urbà (parcs, passejos, places...  ) per a la pràctica esportiva. 

- Continuar estudiant millores al llarg de la legislatura en tots els punts afectats per l’aturada 
de la línia 9 del metro.  

 
Intervencions  en l’àmbit urbanístic de cada barri 
 
Baix Guinardó 
 

- Millorar el parc de princep de Girona, que inclogui la remodelació, el manteniment i la 
neteja específica del llac que hi ha en aquest parc   

- Adequar el torrent de Lligalbé per tal d’evitar molèsties d’insalubritat als veïns, mentre el 
propietari no urbanitza definitivament tota la zona. 

- Fer més permeable al barri  l’illa ocupada per l’Hospital de Sant Pau  

- Ampliar el mobiliari urbà de bancs i papereres  

- Ampliar les zones esportives que hi ha al  barri amb la construcció de noves pistes esportives 
al carrer de Sardenya. 

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

- Clarificar la situació urbanística del passatge de l’Encarnació. 

- Impulsar la creació de nous aparcaments al barri o en zones limítrofs. 
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- 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 a entitats. 

- Planificar el manteniment i millores del Casal de Gent Gran del barri. 

- Crear una zona de jocs infantils als  parterres del carrer de Padilla amb ronda del Guinardó, 
millorant-ne l’enjardinament de la zona. 

 
Can Baró 
 
- Acordar amb els veïns les intervencions  d’accessibilitat  que cal fer  en el barri, dins el marc 

del Pla d’accessibilitat del districte. 
-  Remodelació del parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi per al veïnat i 

un nou punt d’interès de la ciutat, tenint en compte els  punts següents: 
o Delimitar el parc millorant-ne els  accessos, les vies internes de pas, l’entorn directe, 

tot endegant una primera fase de neteja i millora de la il·luminació  
o Tenir en compte la situació de cada un dels afectats urbanístics a  l’hora de 

desenvolupar el Projecte  
o 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  
o Revisar les antenes de comunicació al turó de la Rovira  verificant llicències i 

complint  la normativa vigent. Confeccionar un pla que encaixi en el projecte de parc 
dels Tres Turons 

- Iniciar la remodelació i la millora dels accessos a  la plaça de Raimon Caselles, tenint en 
compte el projecte actual i les prioritats i les necessitats del veïnat tot preveient la 
instal·lació de l’ascensor al carrer d’Albert Llanas. 

- Millorar la zona esportiva del carrer de Tenerife. 
- Convertir l’illa que ocupa el casal de barri Pirineus  com a zona de referència d’equipaments 

al barri, i planificar  amb els veïns quins serveis s’hi han d’ubicar (espai per a gent jove, gent 
gran, infants...). 

- Estudiar les opcions per millorar la capacitat d’aparcament al  barri. 

- Millorar l’enllumenat públic. 

- 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 a entitats. 

- Estudiar la possible ubicació d’un punt verd al barri que permeti posar-lo en funcionament. 

- Estudiar amb el veïnat les millores que s’han de fer en el manteniment i l’enjardinament de 
la plaça de can Baró. 

 
Carmel 
 
- Remodelació  del parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi per al veïnat i 

un nou punt d’interès de la ciutat, tenint en compte els  punts següents: 
o Delimitar el parc millorant els seus accessos, les vies internes de pas, el seu entorn 

directe, tot endegant una primera fase de neteja i millora de la il·luminació  
o Tenir en compte la situació de cada un dels afectats urbanístics  a l’hora de 

desenvolupar el Projecte  
o 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  
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- Urbanitzar la sortida de metro del carrer de  Batet, i també  la reurbanització dels carrers de 
Batet i Hortal. 

- Fer un barri més accessible  reforçant la instal·lació de més baranes i la millora del paviment.   
- Atendre els  afectats del PGM (NOM SENCER) del Carmel per estudiar-ne el grau    

d’afectació. El PGM del Carmel ha de millorar el barri tot evitant afectacions innecessàries.  
- Iniciar, al llarg de la legislatura, la gestió urbanística que deriva del MPGM (NOM SENCER) 

del Carmel. 
- Encarregar l’estudi necessari per fer  millores a la rambla del Carmel perquè  la facin més 

accessible i n’incrementin la  utilització. 
- Finalitzar la urbanització de la plaça de Salvador Allende que es configurarà com  un punt 

important de trobada veïnal i familiar, amb nous espais de repòs  i de jocs infantils. 
 
La Clota 
 
- Iniciar la reurbanització dels carrers que no estan afectats per cap intervenció  urbanística. 
- Impulsar aquesta legislatura l’inici de la urbanització i reordenació de la  Clota.  Mentre no 

se n’inicia la  urbanització: millorar el manteniment dels solars i estudiar propostes per 
incrementar-ne l’ús que actualment se’n fa.  

- Començar a treballar amb els veïns la definició del parc central de la  Clota.  
- Finalitzar la definició urbanística de la  Clota. Conservació i millorar-ne  el manteniment. 
- Elaborar  un estudi de mobilitat que millori la connexió interna i externa del barri i en faciliti 

l’accessibilitat a les persones grans i amb mobilitat reduïda. 
- Promoure l’obertura del Pavelló de la República al barri i als centres educatius. 
- Recuperar per a ús del veïnat els locals buits de davant del Casal de can Travi, com a espai 

polivalent i de lectura. 
- Impulsar l’ús dels espais buits com a horts urbans i com a elements d’estructuració de ciutat 

mentre no s’urbanitzin definitivament.  
 
Font del Fargues 
 
- Iniciar la rehabilitació de la masia de can Fargas tenint en compte que l’ús actual previst és 

d’escola de música. 
- Reurbanitzar el carrer de Santa Otília 
- Nova zona de jocs infantils davant de l’escola Font d’en Fargues. 
- Reforçar el manteniment dels carrers, espais i elements que dificulten l’accessibilitat a les 

voreres. Prioritzarem  aquells carrers en més mal estat. 
- Reforçar el manteniment dels solars. Instarem els propietaris  privats perquè mantinguin  

nets els seus terrenys. 
- Crear recorreguts segurs al voltant de les escoles del barri, com a inici dels camins escolars. 
- Remodelar l’actual zona de la plaça de la Font d’en Fargues  impulsant acords amb els seus 

propietaris. 
- Impulsar acords amb la propietat del solar anomenat popularment   la Jungla  perquè el 

puguin utilitzar els veïns del   barri. 
- Encarregar els estudis i els  projectes necessaris per millorar  la mobilitat i l’accessibilitat, 

especialment a la part alta del barri. 
- Establir circuits per córrer  al parc del Guinardó. 
- Millorar l’accessibilitat al barri de la Font d’en Fargues, especialment a la part alta del barri. 
 
Guinardó 
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- Finalitzar les obres a  l’illa d’equipaments de la  UA3 (mercat, escola bressol, casal de joves, 

residència i centre de dia, CAP, aparcament i habitatge protegit). 
- Instal·lar les escales mecàniques del carrer de Telègraf en el tram pendent. 
- Adequar la plaça Catalana. 
- Nova plaça al solar del carrer d’Escornalbou-Villar, mentre no s’hi  construeix l’aparcament 

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

de Déu de Montserrat. 
- Fer el projecte de les escales mecàniques del carrer de Gènova. 
- Treballar perquè no es perdi la masia de can Garcini com a patrimoni cultural del barri i la 

zona de Ravetllat-Pla per a l’ús de la ciutadania. 
- Impulsar el consens amb els veïns sobre les intervencions  en l’àmbit de la mobilitat que cal  

desenvolupar durant  els pròxims anys. 

- 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 a entitats. 

 
Horta 
 
- Finalitzar la urbanització de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, que esdevindrà un parc de 

referència per al barri i el districte. 

- Reformar la plaça d’Eivissa a partir dels  criteris del procés de participació dut a terme  per 
mantenir-la com un espai emblemàtic i amb caràcter de plaça de la vila.  

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

- Elaborar el pla  de millora i definició del planejament de la zona de can Papanaps, font del 
Gos, cal Notari i font Baliarda. 

- Millorar la pista de BMX al costat del Velòdrom 

- Estudiar les opcions per millorar la capacitat d’aparcament al  barri. 

- Millorar els  carrers al voltant del mercat  d’Horta. 

- Millorar  el paviment i les voreres del carrer de  Campoamor. 

- Treballar per a  la conservació del patrimoni cultural del barri.  
- Instar la propietària  de l’edifici anomenat popularment com “Ccal Fotògraf” perquè en faci 

la conservació i es pugui utilitzar.   
 
Montbau 
 

- Encarregar l’estudi   necessari per poder desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt,  
que permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i avaluar les 
alternatives viables per aconseguir el soterrament o el cobriment de la Ronda, tot 
recuperant el passeig de la Vall d’Hebron. 

- 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  veïns. 



 
                   Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona. Programa d’Actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2012-2015 53 

- Millorar  l’accessibilitat i el manteniment dels edificis del carrer de l’Harmonia de la segona i 
tercera fase del barri. 

- Remodelar l’antic gimnàs de Montbau per tal que pugui incrementar-ne   l’ús com a espai 
polivalent del barri (Casal Montbau). 

- Millorar  l’accessibilitat del barri per aconseguir una millor mobilitat i facilitar l’accés al 
comerç existent. 

 
Sant Genís dels Agudells 
 

- Remodelar els interiors d’illa dels carrers de Sidó i Lledoner. 
- Continuar els murs de contenció de terres als carrers de Saldes, Viver i Sagàs. Cal donar-hi   

un impuls aquesta legislatura. 

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

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

- Reforçar el manteniment de solars i instar els propietaris dels  privats perquè  els 
mantinguin nets. 

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

- Encarregar l’estudi necessari per desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt, que 
permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i  avaluar les alternatives 
viables per aconseguir el soterrament o el cobriment de la Ronda, tot recuperant el passeig 
de la Vall d’Hebron. 

- Finalitzar el tram VII del passeig de les Aigües i iniciar el tram V al  barri de Sant Genís. 

- Millorar els entorns dels patis de l’Escola Mare de Déu de Montserrat . 

- Elaborar  un pla  de millora integral per al barri de Sant Genís i fixar-ne les prioritats 
conjuntament amb el teixit associatiu i definir un pla d’etapes. 

- Estudiar la construcció  d’un aparcament al barri, tenint-ne en compte  l’orografia. 

- Treballar per obrir una connexió transversal amb Montbau, per a vianants, a través de 
l’hospital. 

 
Teixonera 
 
- Renovar  la plaça d’Isop i del carrer de Plutó. 

- Adequar   els solars municipals del  carrer de  Cortada. 

- Millorar el paviment i les voreres del carrer de Cortada. 

- Urbanitzar la sortida del metro del carrer d’Arenys i els voltants.   

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

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

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

- Estudiar amb els veïns nous usos per al solar que hi ha al costat del Centre Cívic Teixonera, 
com per exemple la seva utilització com a plaça pública. 
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- Reforçar el manteniment de la plaça de la Vall d’Hebron. 

- Convertir el local del carrer del Besòs amb el Casal Teixonera fent  millores a l’espai que 
permeti nous usos de l’equipament i i que el puguin utilitzar  les entitats del barri. 

 
Vall d’Hebron 
 
- Encarregar l’estudi necessari per desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt,  que 

permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i  avaluar les alternatives 
viables per aconseguir el soterrament o el cobriment de la Ronda, tot recuperant el passeig 
de la Vall d’Hebron. 

- Desenvolupar i iniciar el Projecte la  Llosa, incloent el trasllat del mercat de la Vall d’Hebron 
a  aquest espai 

- Resoldre la situació del  mercat de la Vall d’Hebron fent-hi els canvis necessaris per  donar-li 
més visibilitat i ampliar  els seus serveis, i fer-lo  més competitiu tot promocionant el comerç 
de proximitat 

- Reforçar el manteniment i la millora de l’espai públic  buscant solucions per al manteniment 
de tot el parc de la Vall d’Hebron. 

- Iniciar la urbanització de l’avinguda de can Marcet, començant pel tram que hi ha al  voltant 
del nou bloc d’habitatges de protecció oficial. 

- Recuperar per a ús del veïnat els locals buits de davant del Casal de can Travi, com a espai 
polivalent i de lectura. 

 
Objectiu de ciutat 4.3: Impulsar una política mediambiental responsable, per garantir  la 
qualitat de l’aire i la sostenibilitat dels cicles de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica. 
Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat 
saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament 
sostenible. 
 
- Finalitzar i posar en funcionament l’aparcament soterrat del carrer de  Salvador Allende. 
- Impulsar la construcció de nous aparcaments. 
 
 
Objectiu de ciutat 4.4: Liderar la reinformació   de l’espai públic: les Smarts Cities com a 
impulsores d’una nova economia de serveis urbans. Emprar les TIC per dotar la ciutat de 
plataformes tecnològiques d’alt valor afegit per a Barcelona. 
 
- Ampliar a la via pública  els punts Wi-Fi  de connexió gratuïta a Internet .  
- Crear aplicacions per a mòbil (Apps) orientades a promoure  el coneixement del districte. 
 
 
Objectiu de ciutat 4.5: Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. Posar 
en marxa un conjunt de polítiques (incentius per al lloguer, col·laboracions amb el sector privat, 
obtenció de sòl, suport a la rehabilitació,...)  per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un 
habitatge de qualitat. 
 
- Impulsar el desenvolupament urbanístic de la  Clota reordenació 
- Continuar  el Pla d’ascensors de Sant Genís i Montbau, mitjançant les convocatòries d’ajudes 

per instal·lar-los-hi  i  l’assessorament tècnic de  l’oficina d’habitatge. 
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Objectiu de ciutat 4.7:Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. Fomentar un 
model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, l’econòmica i la social als  
barris. 
 
- Finalitzar el planejament de Teixonera II.  
- Iniciar el projecte del Parc dels Tres Turons, tenint en  compte la situació de cada un dels 

afectats urbanístics.  
- Revisar aquelles afectacions urbanístiques que hagin quedat obsoletes.  
- Encarregar l’estudi necessari per desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt,  que 

permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i  avaluar les alternatives 
viables per aconseguir el soterrament o cobriment de la Ronda, tot recuperant el passeig de 
la Vall d’Hebron. 

 
Objectiu de ciutat 4.8: Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir  les mateixes 
oportunitats d’accés a tota la ciutat. Fomentar un nou model de mobilitat d’equilibri entre els 
diferents mitjans de transport que doni  prioritat a la seguretat i al vianant. 
 

- Estudiar, conjuntament amb els veïns, totes aquelles propostes que puguin millorar la 
mobilitat i la seguretat a cada barri: 

o Redactar una nova proposta de mobilitat per al  Guinardó  
o Elaborar de   els barris del districte  un estudi de la seva mobilitat, que inclogui 

l’extensió de les zones 30 i la millora de l’aparcament (com la implantació de 
l’àrea verda d’aparcament o la creació de nous aparcaments)  

o Estudiar la creació d’illes de vianants i definir-ne les fases d’implantació als  
nuclis històrics  

 
- Millorar la mobilitat de  l’accés al Parc Güell 

- Impulsar el Pla d’accessibilitat del districte que millori la mobilitat dels vianants i de les 
persones amb discapacitat: 

o Aplicar el Pla de reserves d’aparcaments en equipaments públics 

o Estudiar la conveniència d’instal·lar ascensors o escales mecàniques en aquells 
punts que ofereixen més dificultats d’accessibilitat  

o Millorar  l’accessibilitat: rebaixar l’alçada  com  de les voreres a les cruïlles  

o Plantejar propostes per a un districte més accessible per al vianant i d'un 
increment de l'ús de transport més sostenible mitjançant l'organització de 
l'espai en superilles  

 
- Impulsar intervencions  al voltant de les escoles del districte perquè els seus accessos 

siguin considerats fàcils i segurs (entorns segurs) per als escolars-vianants, com a pas 
previ a una implicació de les escoles en la creació de camins escolars. 

 
Objectiu de ciutat 4.9: Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els 
districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. Es tracta d’aconseguir que tots els districtes 
disposin d’algun element emblemàtic d’atracció (com per exemple places, edificis representatius, 
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estacions, etc.) que actuïn com a centres de referència i puguin generar, al voltant, activitat 
comercial, turística, etc. 
 

Pla de promoció econòmica i cultural 
- Desplegar el Pla estratègic de turisme i concretar les intervencions  necessàries per a cada 

zona del districte amb potencial turístic.  
- Definir i prioritzar itineraris turístics dintre del districte  aprofitant  també els importants 

nuclis turístics dels districtes limítrofs. 
- Implicar els diferents agents turístics, historiadors, associacions  del districte, crear espais de 

coordinació i taules de treball.  
- Elaborar i implementar un pla de senyalització turística del districte i elaborar diferents 

productes de comunicació que donin a conèixer els punts turístics més emblemàtics del 
districte. 

 
Parc dels Tres Turons 

- Remodelació  del parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi per al veïnat i 
un nou punt d’interès de la ciutat, tenint en compte els punts següents:  

o Delimitar el parc millorant-ne els  accessos, les vies internes de pas,  l’entorn 
directe, amb  una primera fase de neteja i millora de la il·luminació  

o Tenir en compte la situació de cada un dels afectats urbanístics a  l’hora de 
desenvolupar el Projecte  

o 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  

o Revisar les antenes de comunicació al turó de la Rovira, verificant-ne llicències i 
complint   la normativa vigent. Confeccionar un pla que encaixi en el projecte de 
parc dels  Tres Turons 

 

Llosa de la Vall d’Hebron 
- Desenvolupar i iniciar el Projecte la  Llosa, incloent el trasllat del mercat de la Vall d’Hebron 

a  aquest espai. 
- Resoldre la situació del  mercat de la Vall d’Hebron fent-hi  els canvis necessaris per  donar-li 

més visibilitat i ampliar  els seus serveis, i fer-lo  més competitiu tot promocionant el comerç 
de proximitat. 

- Preveure la planificació d’equipaments municipals en el desenvolupament de la Llosa. 
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Recursos 

 
 
 
 
 
 

En un moment econòmic com l’actual, s’imposa més que mai la necessitat d’una gestió pública 
responsable. En aquest sentit, el nou model de pressupost executiu de l’Ajuntament de Barcelona 
s’implementarà també al districte d’Horta-Guinardó. El principal criteri d’aquest programa de 
govern serà fer més i millor amb menys, i es farà  buscant en cada moment la màxima eficiència 
sense deixar de fer res que sigui necessari. Aquest rigor en la gestió del dia a dia obligarà a revisar 
algunes maneres de fer les coses, repensant processos no solament en la part de despeses sinó 
també en  la part d’ ingressos. Les TIC han d’ajudar a aconseguir-ho i en aquest sentit se’n  
potenciarà  l’ús com a instrument de gestió però també de comunicació. 

 
 
El pressupost 
“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost” 
 
Objectiu de ciutat 5.3: Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a altres 
programes prioritaris. Impulsar mesures de revisió i optimització de l'estructura, processos i 
serveis de l'Ajuntament, per tal d'incrementar l'eficiència i alliberar recursos 
 
- Captar inversió privada per  tirar endavant projectes amb dificultats de finançament públic, 

com per exemple la construcció d’aparcaments. 
 
Objectiu de ciutat 5.4: Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa. Aplicar 
rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió, i 
eliminant-ne  tot allò que no respongui a objectius i resultats concrets 
 
- Racionalització de la despesa, usteritat i estalvi: 

o Elaborar pressupostos per programes 
o Implementar  la cultura del cost a cadascun dels serveis 
o Sol·licitar habitualment un mínim de tres  pressupostos en els contractes menors 
o Millorar  els processos de compra (subhasta) i contractació pública  
o Aprofundir en la contractació responsable i social  
o Racionalitzar la despesa en comunicació i difusió  buscant la col·laboració i treball 

coordinat amb les entitats del territori a les quals  donem suport  
 

- Informació pressupostària / Control pressupostari: 
o Eines de seguiment pressupostari 
o Indicadors de seguiment de la despesa pressupostada i real, per unitats territorials : 

el Barri 
o Informe  pressupostari mensual 
o Informe  mensual d'Ingressos i despeses de  cada direcció 
 

- Millora de processos en la gestió dels ingressos 
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o Transversalitat de la informació interdepartamental 
o Reforç als   mecanismes de seguiment d'expedients d'ingrés 

 
 

Govern, directius i recursos humans 
“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” 

 
Objectiu de ciutat 6.3: Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització. Assegurar que el conjunt de l'organització treballa orientada cap  a una direcció i 
objectius clarament definits, i ho fa d’una manera  productiva i coordinada 
 
- Participar en la implementació del sistema d’avaluació de l’acompliment de l’Ajuntament de 

Barcelona que reconegui l’esforç professional i estimuli l’excel·lència. 
 
 

El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració 
“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

 
Objectiu de ciutat 7.2:  Millorar les TIC per  aconseguir una administració més propera i eficaç. 
Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder oferir  un millor servei al 
ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps i de paperassa 
 

- Potenciar els canals de comunicació del Districte, ampliant-los i fent més accessible la 
informació, especialment mitjançant les TIC: 

o Millorar la informació de l'ús de les TIC --> potenciar l'atenció virtual 
o Millorar l’accés als tràmits en línia  
 

- Afavorir la difusió del coneixement de la gestió interna del Districte (concursos, 
licitacions, convocatòries subvencions... ): 

o Implicar  les entitats del districte en el coneixement i la utilització de la web del 
Districte i del repertori d'entitats del districte  

o Crear espais multidisciplinaris als centres cívics i casals de barri del districte que 
afavoreixin el coneixement, a  la major part de la població , de les eines de 
comunicació digitals 
 

- Aprofitar les TIC per  millorar la gestió del serveis. 
- Impulsar l’ús de les xarxes socials com a canal de comunicació i relació amb els veïns i les 

veïnes. 
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ANNEX INVERSIONS TERRITORIALITZADES 
 
A títol indicatiu, a continuació es relacionen aquelles intervencions /inversions del document 
que es poden territorialitzar en un barri: 
 
Baix Guinardó 
- Ampliar la biblioteca Mercè Rodoreda amb un nou espai. 

- Millorar el parc del princep de Girona, que inclogui la remodelació, el manteniment i la 
neteja específica del llac del parc príncep de Girona 

- Adequar el passatge de Sant Pere/Boné i torrent de Lligalbé per tal d’evitar molèsties 
d’insalubritat als veïns, mentre el propietari no urbanitza definitivament tota la zona. 

- Recuperar el solar anomenat “Talleres Muñoz” per al  Baix Guinardó, com a zona verda amb 
la incorporació d’equipaments esportius i per a entitats. 

- Construcció de noves pistes esportives al carrer de Sardenya. 

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

- Crear una zona de jocs infantils als  parterres del carrer de Padilla amb la ronda del Guinardó  
millorant-ne l’enjardinament de la zona. 

- Planificar el manteniment i millores del Casal de Gent Gran del barri. 

- Fer més permeable al barri  l’illa ocupada per l’Hospital de Sant Pau. 

- Ampliar el mobiliari urbà de bancs i papereres. 

- Clarificar la situació urbanística del passatge de l’Encarnació. 

- Impulsar la creació de nous aparcaments al barri o en zones limítrofs. 
 
Can Baró 
- Remodelació  del parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi per al veïnat i 

un nou punt d’interès de la ciutat, tenint en compte els punts següents:  
o Delimitar el parc millorant-ne els  accessos, les vies internes de pas, el seu entorn 

directe, amb  una primera fase de neteja i millora de la il·luminació. 
o Tenir en compte la situació de cada un dels afectats urbanístics a  l’hora de 

desenvolupar el Projecte. 
o 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. 
o Revisar les antenes de comunicació al turó de la Rovira  verificant llicències i 

complint  la normativa vigent. Confeccionar un pla que encaixi en el projecte de parc 
dels Tres Turons 

- Iniciar la remodelació i la millora dels accessos de la plaça de Raimon Caselles, tenint en 
compte el projecte actual i les prioritats i necessitats del veïnat i   preveient la instal·lació de 
l’ascensor al carrer d’Albert Llanas. 

- Convertir l’illa que ocupa el casal de barri  Pirineus  en  zona de referència d’equipaments al 
barri i planificar  amb els veïns quins serveis s’hi han d’ubicar (espai per a gent jove, gent 
gran, infants...). 

- Recuperar el solar anomenat “Talleres Muñoz” per als barris de can Baró, com a zona verda 
amb la incorporació d’equipaments esportius i per a entitats. 
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- Millora de la zona esportiva de can Baró (carrer de Tenerife). 

- Estudiar amb el veïnat les millores en el manteniment i l’enjardinament de la plaça de can 
Baró. 

- Acordar amb els veïns les intervencions sobre   accessibilitat que cal fer al  barri, en el marc 
del  Pla d’accessibilitat del districte. 

- Estudiar les opcions per millorar la capacitat d’aparcaments al  barri. 

- Millorar la mobilitat pel que fa a  l’accés al Parc Güell. 

- Millorar-hi l’enllumenat públic. 

- Estudiar la possible ubicació d’un punt verd al barri que permeti obrir-lo aquesta legislatura. 
 
Carmel 
- Remodelació  del parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi per al veïnat i 

un nou punt d’interès de la ciutat, tenint en compte els punts següents:  
o Delimitar el parc millorant-ne els  accessos, les vies internes de pas, el seu entorn 

directe, amb  una primera fase de neteja i millora de la il·luminació. 
o Tenir en compte la situació de cada un dels afectats urbanístics a  l’hora de 

desenvolupar el Projecte. 
o 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. 
o Revisar les antenes de comunicació al turó de la Rovira, verificant llicències i 

complint  la normativa vigent. Confeccionar un pla que encaixi en el projecte de parc 
dels Tres Turons 

- Encarregar l’estudi necessari per dur a terme  les millores a la rambla del Carmel perquè  la 
facin més accessible i n’incrementi la  utilització. 

- Traslladar el   Centre de Serveis Socials del Carmel. 
- Ampliar  el Centre Cívic Carmel amb la recuperació de  l’espai cedit al Centre de Serveis 

Socials. 
- Urbanitzar la sortida del metro del carrer de Batet, i també reurbanitzar  els carrers de  

Batet i Hortal. 
- Fer un barri més accessible  reforçant la instal·lació de més baranes i millorant-ne el 

paviment.  
- Atendre els  afectats del MPGM del Carmel per estudiar-ne el grau   d’afectació.  El MPGM 

del Carmel ha de millorar el barri  evitant-ne  afectacions innecessàries.  
- Iniciar, al llarg de la legislatura, la gestió urbanística que deriva del MPGM del Carmel. 
- Millorar les instal·lacions esportives del districte amb les rehabilitacions necessàries: 

o Centre Esportiu Municipal del Carmel 
o Remodelació vestidors del camp de futbol municipal d’el  Carmel. 

- Finalitzar la urbanització de la plaça de Salvador Allende que es configurarà com  un punt 
important de trobada veïnal i familiar, amb nous espais de repòs  i de jocs infantils. 

- Millorar la mobilitat per accedir  al Parc Güell 
 

La Clota 
- Iniciar la reurbanització dels carrers (connexió als serveis de  clavegueram, millora servei 

aigua, llum i asfaltats del carrers) que no estan afectats pels plans de la Clota Conservació i 
Reordenació.  AIXÒ DE COLOR VERD VOL DIR QUE EN ALGUNA PART DEL TEXT HO HE 
CANVIAT I POTSER NO HO HAVIA D’HAVER FET. MIREU-VOS-HO. 
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- Impulsar l’inici de la urbanització de la  Clota Reordenació aquesta legislatura. Mentre no se 
n’inicia la  urbanització: millorar el manteniment dels solars i estudiar propostes per 
incrementar-ne l’ús que actualment se’n fa.  

- Finalitzar la definició urbanística de la  Clota Conservació i millorar-ne  el manteniment. 
- Començar a treballar amb els veïns la definició del parc central de la  Clota.  
- Finalitzar la urbanització de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, que esdevindrà un parc de 

referència per al barri i el districte. 
- Recuperar per a ús del veïnat els locals buits de davant del Casal de can Travi, com a espai 

polivalent i de lectura. 
- Impulsar l’ús dels espais buits com a horts urbans i com a elements d’estructuració de ciutat 

mentre no s’urbanitzin definitivament.  
- Elaborar  un estudi de mobilitat que millori la connexió interna i externa del barri i en faciliti 

l’accessibilitat a les persones grans i amb mobilitat reduïda. 
- Promoure l’obertura del Pavelló de la República al barri i als centres educatius. 
 
Font d’en  Fargues 
- Encarregar els estudis i els projectes necessaris per millorar  la mobilitat i l’accessibilitat al 

barri, especialment a la part alta.  barri. 
- Reforçar el manteniment dels carrers, espais i elements que dificulten l’accessibilitat a les 

voreres. Es prioritzaran  aquells carrers en més mal estat. 
- Reforçar el manteniment dels solars  instant els propietaris  privats a mantenir nets els seus 

terrenys. 
- Remodelar l’actual zona de la plaça font d’en Fargues  impulsant acords amb els seus 

propietaris. 
- Impulsar acords amb la propietat del solar anomenat popularment  “la Jungla” perquè 

puguin utilitzar-lo els veïns del barri.   
- Construir una nova  zona de jocs infantils davant de l’escola Font d’en Fargues. 
- Crear recorreguts segurs al voltant de les escoles del barri, com a inici dels camins escolars. 
- Iniciar la rehabilitació de la masia de can Fargas tenint en compte que l’ús actual previst és 

el d’escola de música. 
- Reurbanitzar el carrer de Santa Otília. 
- Establir circuits per córrer  al parc del Guinardó. 
 
Guinardó 
- Finalitzar les obres a  l’illa de la  UA3, tenint en compte els punts següents:   

o La construcció del mercat 

o Iniciar els tràmits per equipar i posar en funcionament el Casal de Joves del 
Guinardó, un cop finalitzades les obres  

o Construcció de la nova escola bressol 
o  Vetllar per la construcció de la residència i centre de dia i el CAP  
o Finalitzar la construcció de  l’ aparcament i de l’habitatge protegit  

 

- Recuperar el solar anomenat “Talleres Muñoz” per al barri del Guinardó, com a zona verda 
amb la incorporació d’equipaments esportius i per a entitats. 

-  Condicionar la piscina exterior del CEM Guinardó. 
- Fer una millor adequació de l’espai que utilitza com a pati l’Escola d’Educació Especial Mare 

de Déu de Montserrat. 
- Fer  obres de millora a la residència del parc del Guinardó i al Casal de Gent Gran parc 

Guinardó. 
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- Impulsar el consens amb els veïns sobre les intervencions  en l’àmbit de la mobilitat que cal  
dur a terme durant els  els pròxims anys. 

- Instal·lar les escales mecàniques del carrer del Telègraf en el tram pendent. 
- Fer el projecte de les escales mecàniques del carrer de Gènova 
- Treballar perquè no es perdi la masia de can Garcini com a patrimoni cultural del barri i la 

zona de Ravetllat-Pla per a l’ús de la ciutadania. 
- Nova plaça al solar del carrer d’Escornalbou-Villar, mentre no es construeix l’aparcament 

soterrat. 
- Adequar la plaça Catalana. 
- Remodelar el  parc dels Tres Turons perquè esdevingui un espai de gaudi per al veïnat i un 

nou punt d’interès de la ciutat, tenint en compte els punts següents:  
o Delimitar el parc millorant-ne els  accessos, les vies internes de pas,  l’entorn 

directe, amb  una primera fase de neteja i millora de la il·luminació  
o Tenir en compte la situació de cada un dels afectats urbanístics a  l’hora de 

desenvolupar el Projecte  
o 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  
o Revisar les antenes de comunicació al turó de la Rovira  verificant llicències i 

complint  la normativa vigent. Confeccionar un pla que encaixi en el projecte de parc 
de Tres Turons 

- Establir circuits per córrer  al parc del Guinardó. 
 
Horta 

- Reformar la plaça d’Eivissa d’acord amb els  criteris del procés de participació que es van 
elaborar  per mantenir-la com un espai emblemàtic i amb caràcter de plaça de la vila.  

- Elaborar un pla  de millora i definició del planejament de la zona de can Papanaps, font del 
Gos, cal Notari  i font Baliarda. 

- Estudiar les opcions per millorar la capacitat d’aparcaments al  barri. 

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

- Millorar els   carrers del  voltant del mercat d’Horta. 
- Desenvolupar el PMU del carrer d’Aiguafreda i donar a conèixer l’antic ofici de les bugaderes 

d’Horta i la  Clota. 

- Intervencions per millorar el  paviment i les voreres del carrer de Campoamor. 

- Rehabilitar la font de la Marquesa recuperant-ne la  biodiversitat autòctona i el seu ús 
d’espai de lleure per als veïns i veïnes. 

- Finalitzar la urbanització de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, que esdevindrà un parc de 
referència per al barri i el districte. 

- Millorar la pista de BMX al costat del velòdrom. 
- Impulsar la rehabilitació del Palau del marquès d’Alfarràs. 
- Instar la propietària  de l’edifici anomenat popularment com “cal Fotògraf” perquè el 

conservi l’utilitzi.  
- Facilitar converses entre Catalunya Caixa i el CJD7 per a la cessió d’aquest espai a aquesta 

entitat. 
 
Montbau 
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- Encarregar l’estudi necessari per desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt,  que 
permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i que permeti avaluar les 
alternatives viables per aconseguir el soterrament o el cobriment de la Ronda, tot 
recuperant el passeig de la Vall d’Hebron. 

- 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. 

- Millorar  l’accessibilitat del barri per aconseguir una millor mobilitat i facilitar-hi l’accés al 
comerç existent 

- Millorar  l’accessibilitat i el manteniment dels edificis del carrer de l’Harmonia de la segona i 
tercera fase del barri. 

- Remodelar l’antic gimnàs de Montbau per tal que pugui incrementar-ne   l’ús com a espai 
polivalent del barri (Casal Montbau). 

- Remodelar i ampliar la Biblioteca de Montbau. 
- Ampliar  i millorar de les instal·lacions del Complex Municipal Esportiu Mundet (fase 3) a 

través de la nova concessió. 
- Continuar  el Pla d’ascensors de Sant Genís i Montbau, mitjançant les convocatòries d’ajudes 

per a la seva instal·lació i  l’assessorament tècnic de  l’oficina d’habitatge. 
 
Sant Genís dels Agudells 

- Encarregar l’estudi necessari per desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt,  que 
permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i que permeti avaluar les 
alternatives viables per aconseguir el soterrament o el cobriment de la Ronda, tot 
recuperant el passeig de la Vall d’Hebron. 

- 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. 

- Continuar els murs de contenció de terres als carrers de Saldes, Viver i Sagàs. Cal donar-hi   
un impuls aquesta legislatura. 

- Remodelar els interiors d’illa dels carrers de Sidó i Lledoner. 
- Reformar el camp de futbol de Sant Genís per millorar-ne  tant l’estat del terreny de joc com 

els vestuaris. 
- Redactar el projecte del nou casal de gent gran a Sant Genís, conjuntament amb les entitats 

i veïns del barri. 
- Cercar nous espais per a la gent gran de Sant Genís on puguin desenvolupar les seves 

activitats, mentre no es construeix un casal per a la gent gran.  

- Incrementar les zones de jocs infantils i d’espais de gimnàstica per a gent gran. 
- Estudiar com millorar   l’atenció que ofereixen  els serveis socials a la zona de Sant Genís per 

a  aquelles persones amb dificultats de mobilitat i/o d’edat més avançada amb problemes 
per desplaçar-se al seu centre d’atenció primària. 

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

- Treballar per obrir una connexió transversal amb Montbau, per a vianants, a través de 
l’hospital. 

- Continuar  el Pla d’ascensors de Sant Genís i Montbau, mitjançant les convocatòries d’ajudes 
per a la seva instal·lació i  l’assessorament tècnic de  l’oficina d’habitatge. 

- Estudiar la construcció  d’un aparcament al barri, tenint en compte l’orografia de la zona.  
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- Reforçar el manteniment de solars i instar els propietaris  privats perquè  els mantinguin 
nets. 

- Finalitzar el tram VII del passeig de les Aigües i iniciar el tram V al  barri de Sant Genís. 
 
Teixonera 
- Ampliar  el Centre Cívic Teixonera  recuperant l’espai cedit al Centre de Serveis Socials. 
- Renovar  la plaça d’Isop i el carrer de Plutó. 

- Urbanitzar la sortida de metro d’Arenys i els voltants.  
- Resoldre la situació del  mercat de la Vall d’Hebron fent-hi els canvis necessaris per tal de 

donar-li més visibilitat i ampliant-ne els  serveis, i fer-lo  més competitiu tot promocionant el 
comerç de proximitat 

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

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

- Millorar el paviment i les voreres del carrer de Cortada. 

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

- Adequació dels solars municipals del carrer de Cortada. 

- Estudiar amb els veïns nous usos per al solar que hi ha al costat del Centre Cívic Teixonera, 
com per exemple, utilitzar-lo   com a plaça pública. 

- Finalitzar el planejament de Teixonera II 
- Convertir l’edifici del carrer de Besòs en el Casal Teixonera fent millores a l’equipament que 

en permetin  nous usos  i que puguin utilitzar els  espais  les entitats del barri. 
 

 
Vall d’Hebron 

- Encarregar l’estudi necessari per desenvolupar el projecte sobre la ronda de Dalt,  que 
permeti fer-la més permeable, reduir-hi la contaminació acústica i que permeti avaluar les 
alternatives viables per aconseguir el soterrament o el cobriment de la Ronda, tot 
recuperant el passeig de la Vall d’Hebron. 

- Iniciar la urbanització de l’avinguda de can Marcet  començant pel tram al voltant del nou 
bloc d’habitatges de protecció oficial. 

- Reforçar el manteniment i la millora de l’espai públic, buscant solucions per al manteniment 
de tot el parc de la Vall d’Hebron. 

- Recuperar per a ús del veïnat els locals buits de davant del Casal de can Travi, com a espai 
polivalent i de lectura i el  del Centre de Serveis Socials Teixonera-Vall d’Hebron, a causa del 
seu trasllat. 

- Promoure l’obertura del Pavelló de la República al barri i als centres educatius. 
- Desenvolupar i iniciar Projecte la  Llosa, incloent-hi el trasllat del mercat de la Vall d’Hebron 

en aquest espai. 
- Resoldre la situació  del mercat  de la Vall d’Hebron fent-hi els canvis necessaris per tal de 

donar-li més visibilitat i ampliant-ne els  serveis, fer-lo  més competitiu tot promocionant el 
comerç de proximitat. 

- Preveure la planificació d’equipaments municipals en el desenvolupament de la Llosa. 
- Ampliar els  terrenys de joc del Camp Municipal de Rugby i Futbol Vall Hebron-Teixonera. 
- Estudiar la implantació de mesures per millorar  la mobilitat del barri. 


