
Acta del consell de barri de Montbau 

Data: 19 de febrer de 2020 

Lloc:  Sala Polivalent de Montbau 

Composició de la taula:  Rosa Alarcón, Regidora Districte H-G, Núria Carmona, Consellera 
tècnica, Pablo Ramos, Conseller de barri i  Eduard Vicente, Gerent del Districte 

Persones assistents: 120  

EnKtats: Associació veïns Montbau, Associació Musical Big Band, Diables de Montbau, AFA 
Baloo, Casal Parroquial Montbau, JAM, CF perifèrikas, AFANOC , CSMA Arquitectura, AEEF. 

Grups políKcs representats: Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona 
pel Canvi. 

Ordre del dia 
1 Votació i formalització de la comissió de seguiment del Consell de barri. 
2 Debat parKcipaKu sobre el programa d’actuació del Districte i els pressupostos parKcipaKus 
3 Torn obert de paraules 

1. Retorn dels temes pendents de l’anterior consell de barri  

La Regidora fa un repàs dels següents temes: 

-Cobriment de la Ronda de dalt. S’ha fet la 1a fase. Falta la pèrgola, il-luminació, tanques de 
seguretat i accessibilitat de les grades, en breu són qüesKons que estaran resoltes. La 2a fase 
està pendent que s’aprovi el PIM i també s’ha està pendent posar data a una reunió amb la 
Comissió de seguiment per a tractar la 3a fase. 
-Obres C/ Harmonia. Pendent aprovació PIM 
-Rampa mecànica C/ Poesia i escales mecàniques. Pendent aprovació PIM 
-S’està treballant en un projecte per a evitar les inundacions cada cop que plou a la Pl. Muñoz 
Seca. 
-Bus 135/19. Ja ha finalitzat l’estudi tècnic detallat de la xarxa d’autobusos i del funcionament 
dels busos de barri. Es farà una reunió amb l’AAVV per a plantejar possibles millores. 
-Punt de recàrrega elèctrica. Està pendent de licitar i serà efecKu la tardor del 2020. 
-Equipament Gent Gran al cantó Sala Polivalent. S’està en converses amb el privat que ha de fer 
la inversió. 
-Senglars. S’han fet importants captures l’any passat i es té previst tornar-ho a fer en aquest 
2020. 
-Llosa Vall d’Hebron. Es traslladaran a La llosa les consultes externes de l’Hospital Vall 
d’Hebron. 
-En aquests moments s’està instal-lant el semàfor del C/ Poesia 
-S’ha urbanitzat l’espai davant l’AFANOC 
-S’ha marcat l’espai per a càrrega i descarrega del C/ Àngel Marqués 
-S’han fet les 2 arquetes pendents al C/ Poesia 
-Comenta que agraeix que els veïns hagin pintat , encara que no amb la pintura correcta, la 
plataforma de l’autobús 135 al C/ Harmonia. Es pintarà de la manera adequada. 



-S’han reKrat els aparcaments per a bicicletes que no tenien ús  al C/ Vayreda i que anul-laven 
una plaça d’aparcament de cotxes. 
-S’ha col-locat el fito del C/ harmonia per tal que no aparquin els cotxes 
-Hi ha una millora en el barri en relació a la neteja. Així i tot s’està pendent a nivell de tot 
l’Ajuntament de la nova contractació de neteja que ben segur millorarà encara més la neteja en 
els barris. 
-Hi ha una reorganització de Guàrdia Urbana apart de incorporació de nous efecKus que 
permetran que hi hagi més patrulles al carrer. 

  
2. Votació i formalització de la comissió de seguiment del consell de barri 

Es procedeix a la votació i consKtució de la comissió de seguiment, formada per les  11 
candidatures rebudes des de l’anterior Consell de barri a través de la plataforma 
decidim.barcelona.  
 El resultat de la votació és favorable per més vots a favor que en contra. S’aprova les 
candidatures de la comissió de seguiment.  

3. Presentació del programa d’actuació del districte i dels pressupostos par?cipa?us 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost parKcipaKu en el que la 
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es desKnaran 75 milions per a la realització de 
projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost parKcipaKu al Districte de 
d’Horta-Guinardó és de 8 milions d’euros.  

En la present sessió de debat s’inicia aquest procés parKcipaKu valorant les propostes que 
presenta inicialment el Districte d’Horta Guinardó al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 
l’àmbit objecte del Consell .  1

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lecKu en grup. La ciutadania, a 
través d’una dinamització, valora, delibera i esmena les propostes del PAD presentades per 
l’equip de Govern i en presenta de noves perquè siguin estudiades pel govern de Districte; en 
la pròpia dinàmica es contempla també la possibilitat de definir i presentar projectes d’inversió 
per a incorporar als procediment de “pressupostos parKcipaKus”. 

Per a més informació del procés parKcipaKu i per fer seguiment de les propostes i projectes 
sorgides de la sessió es pot consultar: hqps://www.decidim.barcelona/  

La sessió ha Kngut el següent desenvolupament: 

- Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec de la Regidora de Districte Rosa Alarcón. 
- Retorn dels temes pendents de l’anterior Consell. 

 Veure documents adjunts1
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https://www.decidim.barcelona/


- Explicació de les principals actuacions al barri previstes al document inicial del Pla 
d’Actuació de Districte, a càrrec del conseller de barri Pablo Ramos . 2

- Explicació del procés de parKcipació del PAM i els pressupostos parKcipaKus a càrrec 
de la tècnica de Democràcia AcKva, Elena Marsn. 

- Explicació de la dinàmica de treball proposada a càrrec de Quòrum, empresa 
dinamitzadora, Xavi Tercero. 

- A conKnuació es reparteixen als assistents unes fitxes de treball individual en què es 
descriuen les actuacions que es recullen al PAD per al barri de Montbau. L’objecKu és 
marcar les tres actuacions que es considerin de major importància a més de maKsar-
les i proposar-ne de noves, si es creu convenient. 

- Finalment, es procedeix al torn obert de paraula programat.  

4. Propostes (PAM/PAD) ma?sades i realitzades durant la trobada 

Títol de la proposta Aportacions Nombre 
de 
suports

Pla d'ascensors i escales 
mecàniques del districte: 
Millora del parc d'escales 
mecàniques i ascensors 
existents i construcció de 
nous: El Pla inclourà la 
renovació del parc actual 
d'escales mecàniques i 
ascensors anKcs com la 
rampa mecànica de Poesia i 
les escales mecàniques de 
Pintura i Música 

- Hi ha rampes que no es poden fer servir 
per la seva pendent tan pronunciada 

- Pendents suaus dins normaKva. Que una 
persona en cadira de rodes (no elèctrica) 
pugui arribar al metro de Carrer Vayreda  

- I perquè no a Arquitectura? 

78

Reforç de la neteja i el 
manteniment de l’espai 
p ú b l i c a l s b a r r i s d e 
muntanya: Aprofitant la 
nova contracta del servei de 
neteja de la ciutat, s'inclourà 
un reforç específic per a la 
neteja i manteniment als 
barris de muntanya, tenint 
e n c o m p t e l e s s e v e s 
especificitats. 

- És necessari doncs la passarel·la de Clara 
Ayats no es neteja  

- Que no es limiKn només a la calçada. Que 
es netegin les escales que queden entre 
els edificis 

34

 Veure documents adjunts2
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Desenvolupar projectes 
vinculats amb la sobirania 
alimentària derivats dels 
projectes de l’Eix Muntanya. 

- No hi ha boKgues de fruita o verdura 1

Cobertura de la Ronda de 
D a l t : A v a n ç a r e n l a 
cobertura i urbanització de 
la Ronda de Dalt al seu pas 
pels barris de la zona nord 
del distr icte. Executar, 
segons el projecte previst , 
la  conKnuació del tram 
cobert recentment, fins 
arribar al c/Arenys. Treballar 
el consens amb els veïns i 
veïnes per a properes 
actuacions. 

- Executar urgentment el Pla dissenyat al 
2015 

- Programar noves actuacions i dotar-les de 
pressupost 

44

Inter venc ions Mi l lores 
urbanísKques Montbau: 
Darrera fase d'arranjament i 
reurbanització dels entorns 
del c/ Harmonia 

- Sobretot el parc infanKl del carrer 
Harmonia  

- La 1a fase no està acabada a Harmonia, 1. 
Rampa sense protecció i jardinet  

- I perquè no al carrer Arquitectura? 
Voreres, il·luminació i jardins 

46

Programa de socialització 
c o n t r a l a s o l e d a t n o 
v o l g u d a : P r o g r a m a r 
acKvitats col·lecKves de 
socialització de col·lecKus 
amb incidència de la soledat 
no volguda, com el Projecte 
Radars: persones grans, 
persones amb malalKes 
mentals i altres… 

30

Programació d'esKu per a 
gent gran: Dinamitzar espais 
de gent gran (juliol, agost), a 
l'època en què la família i 
entorn social marxen de 
vacances i la soledat i 
aïllament augmenta entre 
les persones grans. 

19
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Pensar conjuntament com 
volem que sigui un futur 
equipament de barri a 
Montbau: Idear entre veïnes 
i veïns del barri un futur 
Casal de Barri, Centre Cívic… 
On es situarà, com serà, què 
s’hi farà…? 

20

Actualitzar els espais del 
recinte de Mundet 

Nova 
Proposta

Ampliació de l’entrada al 
número 31 de Carrer 
Harmonia per a ambulàncies 
medicalitzades 

Nova 
Proposta

Instal·lació de wifi a totes les 
zones enjardinades del barri  

Nova 
Proposta

Crear una aula de cultura 
permanent

Crear una aula de cultura permanent al gimnàs de 
la Sala Polivalent amb la parKcipació de tota 
enKtat o persona parKcular que li interessi 
coordinant-ho amb els gestors de la Sala. S’està 
pensant en els aspectes críKcs de la cultura i no en 
els folklòrics.  
“L’Aula de Cultura CríKca” hauria d’estar 
coordinada amb la Biblioteca i hauria de ser 
totalment gratuïta per a tots els veïns

Nova 
Proposta

Habilitar zones 
d’aparcament normal per a 
no residents 

Nova 
Proposta

Programació d’esKu per a 
infants 

Per exemple acKvitats en castellà i anglès. Si tot es 
proposa només en català deixes sense veu molts 
veïns que viuen aquí i paguen impostos

Nova 
Proposta

Programes d’esKu per a 
infants 

Nova 
Proposta

Integrar l’Hospital a 
Montbau i derruir el mur del 
carrer Arquitectura

Nova 
Proposta

Millorar la seguretat i la 
il·luminació 

Nova 
Proposta

Millorar el clavegueram del 
carrer Ceràmica.

La part que ha expropiat l’Ajuntament, en 1500 m 
només hi ha dos punts de recollida d’aigües 

Nova 
Proposta

Punts de càrrega 
d’electricitat 

A part del que està previst, negociar amb la 
Diputació l’ús dels seus 10 punts de càrrega en el 
recinte Mundet per ús dels veïns. 

Nova 
Proposta

Creació d’una àrea d’esbarjo 
de gossos 

La més propera que tenim està força lluny i tenim 
moltes zones verdes desaprofitades 

Nova 
Proposta
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Altres aportacions  

- L’autobús 135 és una nul·litat doncs no ens porta a l’ambulatori ni a Horta. 

- Els contenidors de carrer Poesia situar-los més amunt perquè quan passen els cotxes no es 
veuen 

- Els pins del Carrer Clara Ayats 2 – 4 embussen els desaigües de les escales  

- Hi ha problemes de moviments a l’edifici de carrer Harmonia, 1 (Ma Carme Gimeno, 610 
497 211) 

- Limitar la velocitat de paKnets i bicicletes al Passeig de la Vall d’Hebron  

- No a la pèrdua de places d’aparcament  

Millora del carrer HipàKa 
d’Alexandria 

Calçada, voreres i il·luminació Nova 
Proposta

Punt de llum per aprofitar la 
Plaça Ferran Palau per a 
actes de Festa Major 

Nova 
Proposta

Millorar els jardins de tot el 
barri 

Nova 
Proposta

Boques de claveguera Joan 
Sales 

Treure les boques de claveguera que queden 
davant de les finestres dels pisos baixos del carrer 
Joan Sales i desplaçar-les a les zones d’accés 
interior on no afectaran les olors de claveguera a 
les vivendes 

Nova 
Proposta

Caixa elèctrica carrer Àngel 
Marquès num 8 

Fer realitat el projecte del canvi d’ubicació de la 
caixa elèctrica Àngel Marquès num 8. Un projecte 
aprovat l’anterior mandat amb el compromís de 
seguir en aquest. Urgent per qüesKons de salut, 
perill, etc (Clara Nogués ) 

Nova 
Proposta

Cobertura de la Rnda de 
Dalt 

Tram Montbau – Vall d’Hebron. Soterrament de la 
Ronda 

Nova 
Proposta

Rampa elèctrica per Tanatori 
de la Vall d’Hebron o escales 

Nova 
Proposta

Ampliar i informar de les 
millores urbanísKques al 
Carrer Harmonia 31-33-35

Nova 
Proposta

Total de propostes realitzades 21  
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5. Projectes d'inversió (pressupostos par?cipa?us) realitzats durant la trobada  3

6. Altres observacions rellevants sobre la trobada 
  
No hi ha res rellevant a comentar. 

Títol del projecte Descripció del projecte Projecte 
de 
consens 
(X)

Total de projectes realitzats 0
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7. Intervencions del torn obert de paraula 

Intervenció Resposta

-Després de 9 mesos de legislatura es 
demanen concrec ions : obres C/ 
harmonia, rampes i escales. 

-Es reclama la reunió amb la Regidora 
Janette Sanz 
-Intervenció en els Jardins Muñoz Seca 
-Instal-lació immediata del semàfor del C/ 
Poesia 
-Pl. Sorolla 
-Pintar zona 30 
-Jardins Costa Soler 
-Més dotació de recursos humans i 
econòmics a la Sala Polivalent 
-Punts de connexió elèctrica 

-Bicing 

-Perjudici en el barri per diferents 
filmacions

La Regidora agraeix la presència dels veïns i 
que exigeixin i reclamin sempre amb el to 
adequat que es fa. No pot donar resposta  de 
quan s’iniciaran les obres perque depèn del 
PIM 

Es traslladarà la petició 

S’ha de millorar el control de l’Administració 
en relació a les obres 

Hi haurà un increment de dotació en el nou 
plec de la Sala Polivalent 
El punt de recàrrega elèctrica es té previst 
que es posi la tardor del 2020 

No està contemplat el desplegament en 
aquests moments 
Les autoritzacions de les filmacions les fa 
l’ICUB. Justament avui hi ha hagut una 
reunió amb l ’AAVV per establir una 
metodologia de treball perque el barri 
conegui quan es fan i quantes places d’ 
aparcament queden afectades

- Al C/ Vayreda no hi ha prou llum Es comunicarà aquesta situació a enllumenat 
però es facilita també el telèfon d’atenció al 
ciutadà 900-226-226 per comunicar aquelles 
situacions urgents

- Les senyals de tràfic que es van posar al 
C/ Harmonia estaven al revés. La que hi 
ha al C/ Lírica amb Harmonia ha caigut 
pel vent 

- Hi ha 17 rajoles trencades en aquesta 
zona 

- Els fitons del C/ Harmonia 4-6 estan mal 
posats. En van haver d’arrancar un 
perque passés l’ambulància i ara està 
posat de tal forma que poden entrar 
cotxes. 

- La parada del 135 en el C/ Harmonia no 
és correcta. De nit els veïns poden fer-se 
mal perque no està prou senyalitzada. Al 
final els veïns l’han pintada de groc 
perque es vegi. Està al C/ Harmonia amb 
C/ Lírica

Es farà una reunió in situ per a tractar tots 
aquests temes
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- Hi ha molts temes pendents al barri. S’ 
entrega un document on estan tots 
recollits  

- El C/ Roig i Soler s’ha d’asfaltar fa molt de 
temps 

- Hi ha molts arbres al barri alts e inclinats 
sobre els edificis 

La Regidora respon que alguns d’aquests 
temes recollits ja han quedat resolts i que 
segur que n’hi ha d’altres però que alguns 
son diferents perque encara que de manera 
excessivament lenta si que s’avança 
Parcs i jardins fa un seguiment acurat de tots 
els arbres de la ciutat

- Al C/ Harmonia hi ha moltes pedres a les 
voreres que cauen de la muntanya, a la 
zona de l’escola Baloo

- Pregunta sobre si aquesta legislatura 
s’executarà el projecte que hi ha pendent 
al C/ Clara Ayats per canviar d’ubicació 
una caixa elèctrica

El canvi d’aquesta caixa suposa una 
despesa de 36.000€. S’ ha d’esperar a que 
hi hagi PAD 

- S’exposa que tots els temes que es 
tracten en el Consell de barri sempre són 
els mateixos i que no s’avança. El mateix 
passa amb els processos participatius.

- En l’escola Baloo la quantitat de cotxes 
que es posen a les voreres és 
absolutament invasiva

La mobilitat al voltant de l’escola ha de ser 
sostenible i es vetllarà perquè així sigui.

- La documentació del Consell de barri 
hauria d’estar a disposició de tothom 
abans

- Des que s’han acabat les obres del C/ 
Harmonia els contenidors són insuficients 
i a més son molt vells 

Ha finalitzat a Ciutat el contracte de neteja. 
S’han de renovar i augmentar contenidors

Intervenció Resposta

9



- A la Pl. Zurbaran els contenidors de 
reciclatge són insuficients

 Es demanarà revisió d’aquesta zona

- Es proposa que ens els Consells de barri 
s’hauria de tractar que queda per fer i no 
tornar a fer la llista de temes que es 
repeteix sessió rere sessió

- S’assenyala que al C/ Vayreda es formen 
bassals quan plou

Es revisarà

- Des de l’AFA de la Baloo es diu que 
davant de l’escola en el solar està ple de 
excrements de gossos i que aquest tema 
no es resol amb la presència d’un 
guàrdia urbà de tant en tant sinó que cal 
presència d’una patrulla durant tot el dia

Cal un espai d’esbarjo per a gossos i cal 
plantejar que es fa amb aquest espai que hi 
ha davant l’Escola Baloo

- Es proposa que s’han de diversificar les 
opinions que s’escolten per part de 
l’equip de govern ja que apart de l’AAVV 
a Montbau hi ha més opinions i mirades

- Es reclama obres en la part del C/ 
Arquitectura igual que les que s’han fet 
en el C/ Harmonia. No hi ha prou llum. I 
tots els entorns de l’Hospital no estan en 
condicions. 

- El servei de neteja del C/ Vayreda és 
deficient i també la neteja entre els 
edificis. Per exemple al voltant  del 
CSMA

-La regidora reconeix que aquestes voreres 
necessiten un arranjament

Intervenció Resposta
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8. Fotografia del plafó de valoració de la trobada 
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