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AL CONSELL PLENARI DE L' AJUNTAMENT DE BARCELONA 

DECLARA(:IÓ INSTITUCIONAL PERAL COBRIMENT DE LA RONDA DE DALT 1 LES SOLUéiONS A 
LES AFECTACIONS URBAN(STIQUES DEL VE"iNAT I;)E LA FONT DEL GOS, CAN PAPANAPS 1 CAL 

NOTARI · 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1. Ates que en aquest mandat s'ha arribat a un acord amb els. ve'ins i ve'ines sobre les 
soHucions per al cobriment o soterrament de la Ronda de Dalt en el seu p·as pels barris de 
la zona Nord del Districte d'Horta-Guinardó, és a. dir, La Teixonera, Sant Genrs, Montbau, 

· Vall d'Hebron ¡· Hortá. 

2. Ates que hi. ha hagut acords ptessupostaris per l'exercici de l'any 2015 que h'a suposat la 
reserva d'una inversió plurianual de 4,5 milions d'euros destinada a. la redacció deis 

· ~rojectesd'execució del cobriment de la Ronda de Dalt 

. . - . . 

3. \ Ates que durant el mandaf2007-2011 es van _elaborar diferents documents i estudistecnics 
que contemplaven solucions per millorar les condicions deis entorns de la Ronda de Dalt. 

4. Ates que resulta necessari resoldre la fractura que su posa la' Ronda de Dalt en el tram que 
va des del districte de Gr~cia al districte de No u Barris. 

S. Ates que entre els diferents aspectes a treballar i que harí sorgit en el marc de les taules de . 
\ ' ' . 

treball ha estat trobar possibles vies de solucions al ve'inat de la Font del Gos, Can Papanaps 
i Cal Notari, a m bit territorial que es veu afectat pel planejament urbanístic del Pla General 
Metr.opolita de 1976 i que condiciona qualsevol actuació que s'hi pugui realitzar. En aquest 
sentit els sotasignants tenen el . convenciment que paraHelamen\ a les tas9ues de 

. soterrament o cobrimentde la ronda s'ha.de trobar una solució a l'afectació del ve'inat de la 
Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari treballant per la seva desafectació. 

De conformitat amb l'article 60.6, 65, 73.5 i 101.1 deJ Reglament Organic Municipal de 
1' Ajuntament de Barcelona, els grups municipals sota,signants presenten al Plenari del Consell 
Municipal els següents compromisos: 

Primer.- Cal disposar de les inversions necessaries per desenvolupar els projectes que es derivin 
ae I'Estudi de Viabilitat de la Cobertura de la Ronda de Dalt i del processos de participació 
amb els ve'ins i ve'ines d'Horta-Guinardó. 
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· Segon.- Cal reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de Dalt impulsant el cobriment i 
ah:res alternatives en el tram que ya del districté de Gracia al districte de Nou Barris, tenint en 
compte el projecte per homogeneltzar-ne la seva cobertura a Nou Barris. 

Tercer.- Cal buscar una solució a l'afectació urbanística del velnat de la Font ·del Gos, Can 
Papanaps i Cal Notari. 

QÚart.;.. Cal seguir desenvolupant el conjunt d'in.tervencions neces.saries . per a 1~ urbanització, 
. . l......, . . 

adequació i millora de les irlfraestructures de serveis i deis carrers de la Font del Gos, Cán 
Paparíaps i Cal Notad. ~ . 

. Cinque.- Cal treballar perque aquest projecte ajudi a humanitzar els entorns urbans· de la Ronda · 
de Dalt i a canviar la percepció que els barris ' de muntanya tenen de la ~at~ixa, ~!llorant les • 
condicions ambientals i acustiques alhora que relligant els districtes de Gracia, Horta-Guinardó i 
Nou Barris amb ·1a resta de la ciutattot recuperant i guanyant nous espais per incrementar el 
verd urba i els equipaments públics, . dinamitzant l'activitat cívica, velnal i comercial; i 
mobilitzant~recursos i inversions a la zona. , 
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Angels Esteller i Ruedas, 

Regidora Portaveu PP 

Joan Laporta 

Regidor Portaveu UpB (ERC+DCat+RCat) 

Assumpta Esé:arp i Gibert 

Regidora Portaveu PSC · 


