Acta del consell del barri de Montbau
Data: 3 d’Abril de 2019
Hora: 19:00 hores.
Lloc: Sala Polivalent de Montbau. Carrer de Domènech i Montaner, 3
Assistents:
Presideix la taula la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, a qui acompanyen, Pau
González, Conseller Tècnic del districte, i Eduard Vicente, Gerent del Districte.
S’excusa Joan Cela, Conseller del barri.
Grups polítics representats: 5
Entitats representades: 3
Veïnes i veïns assistents: 65

1. Informació i retorn de les actuacions efectuades i previstes des del darrer
Consell de barri
La Regidora obre el Consell de barri donant la paraula a Joan Anglès, President de
l’Associació de veïns, perque presenti la nova junta, també agraeix tot el treball que
ha realitzat la Junta anterior.
El president de l’Associació de veïns explica que aquesta nova Junta té la intenció
d’incorporar gent jove que vulgui fer el relleu d’aquí a quatre anys.
Té la paraula Eduard Vicente.
- Pla Ocupacional: Mostra el mapa del Districte i explica els àmbits d’actuació dels
treballadors contractats com a plans ocupacionals des de Barcelona Activa per a
realitzar tasques de neteja i desbrossament aquest any 2019.
Es mostren les desbrossades que s’han fet a la banda de la muntanya per a la
prevenció d’incendis.
- S’expliquen les captures que s’han fer de porcs senglars en el Districte.
Té la paraula Pau Gonzàlez.
- Exposa un mapa explicant el recorregut del 135. Informa que aquest nou trajecte
serà operatiu el dia 6 de maig.
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2. Informe Regidora
Mercedes Vidal explica en un monogràfic les actuacions que s’han realitzat al Districte,
i més concretament les que estan centrades en Montbau.
Descriu les inversions executades en el barri d’un total de 10’4 milions. Especifica que
s’ha fet intervencions visibles i no visibles, com per exemple en l’àmbit social el
programa Radars que s’està implementat aquest any a Montbau amb molt bona
rebuda.
Explica que s’han fet millores en els equipaments públics del barri i especifica la
inversió feta en la primera fase de la cobertura de la ronda, després d’un procés
participatiu fet amb les entitats.
En termes d’accessibilitat, comenta que aquest any s’ha activat la nova xarxa de bus i
concretament en el barri de Montbau començarà a funcionar el nou autobús de barri.
Per últim, en l’àmbit social i econòmic, explica que s’han activat plans ocupacionals per
donar suport i atenció a noves iniciatives i projectes.
Esmenta els següents pressupostos:
Cobertura de la ronda: 17,5 milions d’euros.
Ocupació i generació econòmica : 1,3 milions d’euros anuals.
Primera fase carrer Harmonia: 2,6 milions d’euros.
Segona fase carrer Harmonia: 2,3 milions d’euros.

3. Informació Montbau + Accessible

Té la paraula Pau Gonzalez.
Comenta que s’ha treballat, a proposta de l’Associació de veïns, en un procés
participatiu l’accessibilitat del barri i la proposta a la que es va arribar s’ha plantejat en
el plenari. La conclusió a la que es va arribar és que calien rampes mecàniques en el
C/ Poesia, aquesta obra suposa una inversió aproximada de 3,8 milions d’euros.
Aquest proposta ha de seguir treballant-se en la propera legislatura.
S’obre torn de paraules.
Andrés Cilleruelo: Comenta que és insuficient posar només rampes mecàniques al
carrer Poesia, demana que també s’instal·lin al carrer Arquitectura, Pintura i Música.
Pau Gonzàlez té la paraula.
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Comenta que són conscients que s’ha de continuar treballant molt més per a millorar
l’accessibilitat i és un tema pendent pel proper mandat, però s’ha donat prioritat al
carrer Poesia perquè està al mig del barri i pot donar servei a més veïns.
Explica que el bus del barri ha intentat cobrir totes les zones amb difícil accessibilitat.
4. Valoració obres Harmonia i projecte obres Harmonia 2a fase

Eduard Vicente té la paraula.
Comenta que les obres a Harmonia estan pràcticament acabades, falta l’enllumenat
nou i algun retoc proposat per la comissió de seguiment, afegeix que les obres han
estat més lentes del que es preveia, tema important a l’hora de valorar a la
constructora. Explica que el seguiment amb els veïns de l’entorn ha estat positiu, ja
que s’han solucionat la majoria d’incidències que s’exposaven.
Respecte a la segona fase d’aquestes obres, explica que ja està tot llest perque es
pugui continuar en el proper mandat si l’equip de govern així ho autoritza. Es
continuarà amb la mateixa dinàmica de participació amb el veïnat. Comenta que a la
zona verda del costat l’escola, tot i ser part del Parc Natural de Collserola, hi ha un
acord perquè sigui zona infantil.
S’obre torn de paraules.
Antonio Sanchez: Es queixa de la constructora, ja que han tardat i han canviat el
projecte per problemes tècnics. Reclama tornar a posar pilones al C/ Harmonia 6 a
l’ entrada dels carrer i si no és possible que es posin senyalitzacions de prohibició
d’aparcament. Per últim, comenta que en la placeta que porta al C/ Ritme hi ha molt
d'incivisme per part dels cotxes.
Pepa Rosua: Es queixa de les rampes del tram Harmonia 1-5, ja que no compleixen
amb la normativa del pendent. Per últim, a Harmonia 5, alerta que la terra del jardí
pràcticament se’ls hi posa a la porta de l’edifici.
Maria Luisa Oñate: Es queixa de l’actitud presa per l’Associació de veïns en alguns
temes. Afegeix que les tanques de les zones enjardinades són poc estètiques,
suggereix que a la segona fase es canviïn.
Mercedes Gonzalez: Es queixa l’incivisme per part dels cotxes al carrer Harmonia 35
ja que pràcticament no deixen pas als vianants, demana més control per part de la
Guàrdia Urbana.
Toni Mateo: Demana que es canviï la constructora en les properes obres que es facin
en el barri, ja que ha deixat diversos punts mal arranjats, com per exemple rajoles mal
posades. Es queixa de que el Consell no tingui vicepresident, que no es faciliti la
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documentació del Consell deu dies abans i que no es publiciti la seva celebració en el
Centre escolars del barri.
Veí: Pregunta si està contemplat a la segona fase l’ampliació de la calçada al carrer
Harmonia 31-35.
Eduard Vicente respon a les qüestions plantejades.
Respecte a les pilones es va plantejar des de l’Associació de veïns no posar-les, però
hi haurà senyalitzacions, així i tot, si hi hagués alguna problemàtica es poden tornar a
posar.
Comenta que les rampes estaven plantejades al projecte, concretament en la que deia
la veïna, hi ha un pas alternatiu zig-zag just al costat. En relació a les tanques n’hi ha
de tres tipus: les primeres que són provisionals perquè creixi el verd, les segones, que
són passamans i les últimes, que s’han posat en llocs de risc pel pendent del lloc, totes
aquestes estan consensuades amb l’Associació de veïns.
Respecte a la constructora, s’ha fet seguiment i es tindrà en compte que no ha estat
eficient. Per últim, li confirmaran al veí si s’ampliarà la calçada.
5. Presentació policia de barri

Mercedes Vidal explica el projecte que es va posar en marxa l’1 de Febrer i que ja s’ha
implementat a tota la ciutat. Explica que cada barri té un agent referent de Guàrdia
Urbana i comenta que l’Albert és l’agent referent del barri de Montbau.
Explica que l’objectiu és que cada Policia de Barri acabi coneixent les entitats i les
problemàtiques per poder traslladar-les i destinar els recursos que calguin en cada un
dels casos.
Informa del correu electrònic per poder-se posar en contacte:
policiadebarri.horta@bcn.cat
S’obre un torn de paraules:
- Oriol Nogués: Comenta que cada cop que hi ha eleccions se’ls hi promet un policia
de barri però mai ha estat així. Demana que el projecte de Policia de Barri tingui
continuïtat.
Mercedes Vidal explica que és molt important la feina que fa la policia de proximitat, ja
que coneixen les problemàtiques del barri. Per últim comenta que ells tenen el
compromís de continuar amb aquest projecte si surten escollits, però si no és així,
també espera que es continuï.
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6. Torn obert de paraules.

Clara Nogués: Demana la retirada de la torre elèctrica del carrer Àngel Marquès, 8,
recorda que ho ha demanat diferents vegades i que aquest torre s’ha incendiat.
José Antonio Díaz: Reclama que li contestin els escrits i demana atenció a la seva
incidència en el pis.
Aleix Porta: El dinamitzador de la Sala Polivalent informa que hi haurà una activitat
científica referent al pol·len i les al·lèrgies en els mesos de Maig i Juny. Les
inscripcions es podran fer en aquesta mateixa sala.
Antonia Freire: Pregunta quina es la normativa per a portar els gossos deslligats,
explica que va tenir un conflicte amb un en concret i la Guàrdia Urbana no la va voler
atendre. Per últim, es queixa de dos pins al carrer Clara Ayats que sobrepassen el
terrat, la pinassa que cau obstaculitza el desguàs d’aigua.
Andrés Cilleruelo: És queixa de l’arbrat entre el carrer Arquitectura entre c/ Benlliure i
C/ Roig i Solé, ja que hi ha gent que cau.
Albert Gonzalo: Pregunta quina és la normativa per a portar els gossos deslligats i és
queixa de les rampes al carrer Música.
Eduard Vicente respon a les preguntes.
Respecte a l’arbrat al carrer Arquitectura i Clara Ayats, es traslladarà a Parcs i Jardins.
En el tema de la torre elèctrica, s’estudiarà amb serveis tècnics i es farà una visita.
Pau Gonzàlez explica que la normativa actual respecte als gossos està en moratòria
fins que Barcelona no estigui dotada de totes les àrees d’esbarjo. Actualment, els
gossos de raça perillosa han d’anar lligats sempre. Es pren nota de situacions on la
Guàrdia Urbana no ha actuat.
Mercedes Vidal explica que s’intenten solucionar totes les incidències, però que
algunes requereixen més temps donada la seva complexitat.
S’obre torn obert de paraules.
Pilar: Pregunta quan es farà la connexió entre Montbau i Sant Genís. Afegeix que es
va demanar posar baranes al carrer Arquitectura i demana resposta al que un veí ha
dit respecte a la tardança de les obres. Per últim, expressa que segons la seva opinió
el bus del barri provocarà més contaminació.
Silvia: Demana una normativa perquè tots els edificis siguin iguals.
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Eduard: Pregunta si a la plaça Ferran Palau pot haver-hi més control, ja que hi ha
joves que consumeixen substàncies il·legals.
Albert es queixa que quan hi ha conflictes entre gossos la Guàrdia Urbana no intervé.
Ester: Es queixa que la Guàrdia Urbana no ve sempre que es necessita, explica
diversos conflictes amb animals. Demana més guàrdia muntada i un tancat per tal que
els gossos puguin anar deslligats. Per últim, comenta que el bus de barri encara no
funciona i opina que les rampes que es faran s’ompliran de pinassa.
Martí: Dóna suport a l’anterior veïna. És queixa de les obres realitzades entre el carrer
Vayreda i Harmonia, ja que estan provocant moltes humitats. Per últim, comenta la
falta d’aparcament donades les obres i el bus del barri.
Andrés: Respecte al bus del barri comenta que hi ha una zona que queda descoberta.
Pregunta com quedarà l’aparcament al carrer Roig i Solé amb el canvi de direcció.
Mercedes Vidal dóna resposta.
Respecte a la connexió entre Montbau i Sant Genís, està previst que estigui feta a
l’octubre.
S’explica que ja s'ha passat informe de l'incompliment dels terminis d'obra. Comenta
que el bus de barri creu que serà del tot efectiu en termes de reduir la contaminació. Si
és cert que es perden aparcaments, ja que necessita tenir un espai idoni per
maniobrar, així com canviar la direcció d’un carrer per a garantir la seguretat.
En termes d’edificació, l’Institut de Paisatge Urbà és qui controla aspectes
d’uniformitat, si algun edifici canvia la seva estètica és perquè no deu tenir cap
clàusula que no ho permeti, així i tot es consultarà.
Es pren nota i es traslladarà a Guàrdia Urbana el conflicte amb els joves a la plaça
Ferran Palau, així com tots els aspectes relacionats amb els gossos.
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21:25h.
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