
 

Consell de Barri de Montbau 
 

Data: 23 de novembre de 2022 a les 18:30 hores. 
Lloc: Sala Polivalent de Montbau (C/ Domènech i  Montaner, 3) 

 
Assistents:  

Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Núria Carmona (Consellera 
Tècnica d’Horta-Guinardó), Pablo Ramos (Conseller de Barri Montbau) i Elena Amat 
(Gerent d’Horta-Guinardó). 

Ordre del dia: 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri 

2. Cuidem Barcelona 

3. Torn obert de precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El Conseller inicia la sessió i dona pas a la regidora, Rosa Alarcón, per obrir el primer 
punt de l’ordre del dia. 
 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri 
 
La regidora explica els principals projectes i actuacions duts a terme al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 
 

- Reforma del local de l’Associació de Veïns: és un projecte de reforma 
d’interior i exterior. És una inversió de 201.050 euros aproximadament. 
L’actuació es començarà al primer trimestre de 2023 i durarà sis mesos. En 
aquests moments s’està en aprovació tècnica. 
La Gerent d’Horta-Guinardó, Elena Amat, pren el torn de paraula per explicar el 
projecte. 
Al desembre se substituiran tots els elements d’extracció de fums, aquesta és 
una actuació segregada respecte a la resta.  

- Fase 2 de Vayreda-Harmonia: és una obra que té una inversió 2 milions i mig 
d’euros. Ja pràcticament està acabada, però queden algunes millores com per 
exemple la remodelació de la reixa que dona al carrer Ceràmica, o alguna 
recol·locació de baranes. També paviments, retiraments de fanals antics i 
senyalització. A més a més, també hi ha un expedient de retirada de 10 arbres 
morts que se substituiran per d’altres (el seu pressupost es de 39500€). Així 
mateix es finalitzarà un dels trams del camí de Sauló estabilitzat. 



La idea és que l’obra acabi entre Nadal i gener 2023. 
- Rampes carrer Poesia: s’instal·laran dues rampes mecàniques en dues fases. 

Serà el primer barri de Barcelona on hi haurà rampes en àmbit públic. La 
inversió total de les dues fases és de 4’3 milions d’euros. El compromís és que 
en aquest mandat quedi el projecte executiu redactat i que quedi a les 
previsions d’inversió per al proper mandat, com a intervenció prioritària. Si tot 
va bé, la licitació es podria fer entre desembre del 2023 i febrer del 2024 i l’inici 
d’obra hipotèticament podria ser a l’abril del 2024. 
La Gerent d’Horta-Guinardó, Elena Amat, pren el torn de paraula per explicar el 
projecte. 
En aquest moment es té redactat un avantprojecte. Ha costat arribar a un 
consens per decidir la millor ubicació per a les rampes: es va demanar que no 
s’eliminés aparcament i també preservar els jardins de Montbau. Per tant el 
que s’ha treballat amb Mobilitat és l’eliminació un carril de circulació. S’ha 
estudiat amb exactitud per la seva complexitat, tenint en compte l’entorn. La 
Gerent explica la ubicació de les rampes i les seves característiques. 

- Renovació de l’enllumenat: és un projecte que va sortir dels pressupostos 
participatius. Té una inversió de 52.000 euros. Algunes de les actuacions ja 
s’han fet i la idea és que cap el desembre 2022 finalitzin algunes d’aquestes 
actuacions. Es combinarà amb un treball molt important de poda i de 
substitució de llumeneres i punts de llums. 

- Substitució del bus de barri 135: actualment està funcionant com a autobús a 
demanda i està funcionant força bé provocant un important augment d'usuaris. 
El temps d’espera és inferior a 10 minuts. El 95% de les peticions es fan a 
través de l’APP. Hi ha algunes incidències, sobretot al servei telefònic. Es faran 
de nou formacions per ajudar a les persones que ho necessitin. 

- Pla de Manteniment i millora de l’espai públic 2022-23. La Mesura de 
govern inclou diferents actuacions: 
               · Pla d’arranjament de voreres 
               · Pla de desbrossaments 
               · Pla d’arranjament de talussos 

- Brigada municipal: s’han fet 32 actuacions en tot el barri amb un cost de 
23.200 euros de reparacions de voreres en diferents llocs i altres petites 
actuacions. A més s’ha fet una campanya destinada als treballadors de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron per la problemàtica de burilles a l’espai de la 
biblioteca i voltants. 

- Senglars: és un gran problema pels barris de muntanya. S’està continuant 
amb les actuacions de captures. En total s’han fet 55 captures a la ciutat, de les 
quals 43 són a Montbau. Les captures no està solucionant el problema. S’està 
treballant amb els tres regidors dels barris de muntanya per solucionar el 
problema. S’ha establert un pla d’actuació per treballar amb el Departament 
d’Agricultura i al Parc de Collserola en una solució. També s’està treballant 
amb neteja per implementar un nou model de papereres perquè els senglars no 
puguin tirar-les. S’ha estudiat dos models: Model Collserola i Model Llars 
Mundet amb un cost de 350€ per unitat. La previsió és que de cara al primer 
trimestre del 2023 es comencin a col·locar i acabar de veure quin dels dos 
models funcionen millor. 



- Planejament de Llosa: s'ha agafat la meitat de la Llosa on es construiran dos 
equipaments sanitaris. En total representaran una inversió de més de 100 
milions d'euros i s’iniciaren les obres al 2024. Es farà la construcció d'un edifici 
de Consultes Externes i es farà la construcció de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Ambdós projectes es compartiran de forma pública.  
Tota aquesta construcció influirà en tenir elements de cara al soterrament de la 
ronda. 
 

2. Cuidem Barcelona 
 
El Conseller introdueix el segon punt de l’ordre del dia i dona el torn de paraula al Sr. 
Francesc Roma per explicar de manera general el projecte Cuidem Barcelona, un pla 
que vol coordinar millor tots els serveis de manteniment i neteja de l’espai públic i que 
el veïnat podrà seguir. 
 
El Sr. Cèsar Gilabert de Gestió de Residus,  explica la nova contracta de Neteja que 
ha començat el setembre d’aquest any amb els següents recursos: 
 

- 307 milions d’euros d’inversió anual en recollida i neteja 
- 400 persones més a la plantilla respecte a les 4.000 del contracte actual. De 

les 400 persones, 50 aniran destinades al districte d’Horta-Guinardó. 
- 40 persones més per informar a la ciutadania i comerços. 
- 25.200 contenidors a la ciutat 
- 600 nous vehicles elèctrics respecte de la contracta anterior de 270. Arribant 

als 870 vehicles elèctrics d’un total de 1300 vehicles. 160 vehicles dedicats a la 
recollida, 44% elèctrics. 710 vehicles dedicats a la neteja a tota la ciutat. 
 

Barcelona es divideix en quatre zones de neteja, i cada zona consta d'una empresa 
contractada per a dur a terme el projecte. En el cas de Montbau, que forma part de la 
Zona Nord juntament amb Nou Barris, l'empresa és Valoriza.  
 
Els serveis de neteja consistiran en: 
 

- Neteja bàsica:  
               · Escombrat manual o motoritzat 
               · Escombrat mecànic: mixta o dual 
               · Neteja amb aigua 

- Neteja complementària 
               · Neteja de taques i racons 
               · Neteges excepcionals 
 
Tots els vehicles tindran un GPS per millorar la eficiència.  
El servei de neteja dels parcs també l’assumirà Cuidem Barcelona i no Parcs i Jardins 
com feia anteriorment.  
S’ha augmentat la freqüència i la qualitat en la neteja. Neteja manual 3 dies/setmanal 
complementat amb 3 dies de neteja mixta. 
També s’augmenta la neteja amb aigua que passa de quinzenal a setmanal a tot el 
barri. S’augmenta el tractament de neteja amb aigua de pressió. 



La temporada alta s’allarga del maig a l’octubre. 
A la zona Nord, el parc de Canyelles és el centre de la contracta. 
 
Dins dels paràmetres de la Unió Europea s'han marcat uns objectius; l'any 2025 
aconseguir un 55% de reciclatge, l'any 2030 un 60% i l'any 2035 un 65%. En aquest 
context els eixos principals que s’intentaran millorar són: 
 

- La recollida selectiva 
- Qualitat 
- Tecnologia 
- Informació i educació 
- Sostenibilitat 

 
Actualment ja s’han substituït 1000 contenidors en tot el districte. 
La recollida de mobles i trastos vells es fa els dilluns, però s’amplia a dos dies més a la 
setmana per evitar els desbordaments. L’horari del Punt Verd Mòbil és els dilluns de 
16h30 a 19h30.  
S’estan canviant al barri uns 400 contenidors setmanals, són 12 persones en sis 
equips. Aproximadament 4800 contenidors nous. Hi ha un protocol per realitzar el 
canvi de contenidors. 
I també hi haurà mesures de reforç mitjançant serveis ordinaris: 
 

- Aigualeix intensiu en punts crítics: cada tarda de dilluns a dissabte 
- Encarregats d’inspecció d’incidències:  
- Neteja sota contenidors i entorns. Es farà una vegada al mes i en alguns llocs 

cada quinze dies. 
 
 
Per a qualsevol dubte o incidència el ciutadà es podrà comunicar amb els serveis de la 
neteja de l'Ajuntament a través de les xarxes socials municipals i al 010. 
 
La Regidora explica que el que s’ha exposat és la nova contracta que s’està 
implementant de manera progressiva de manera més lenta del que es preveia i que 
encara ens podem trobar amb problemes de neteja. Sobretot han hagut problemes 
amb l’arribada dels nous vehicles. Al mes de juliol estarà plenament desplegada. 
Els contenidors nous son de descàrrega lateral, tancats per la part de sota minimitzant 
la presència de lixiviats i minimitzant les males olors. 
Hi ha dues campanyes cíviques associades, una de ciutat vinculada als comerços. 
L’altra al districte amb GUB per evitar l’incivisme, sobretot en dos temes, trastos i 
mobles vells i excrements de mascotes. 
 
 

3. Precs i preguntes 
 
El Sr. Pablo Ramos, Conseller de Barri de Montbau, obre el tercer punt de l’ordre del 
dia. 
 



Intervenció Resposta 
Miguel: pregunta que perquè per culpa 
de les obres noves del carrer Harmonia, 
no poden arribar els serveis bàsics a 
casa, en concret al número 31. Per 
exemple els serveis de neteja, 
ambulàncies o les furgonetes de 
supermercat.  

Regidora: les obres no estan 
acabades, això no vol dir que no hi hagi 
coses que no estan ben pensades. Es 
farà una quarta visita d’obres on es 
convocarà als veïns.  
 

Veïna: al final del carret Domènech i 
Muntaner, hi ha dos blocs de contenidors 
on hi ha bars. No tenen lloc on tirar la 
brossa. 
El terra del carrer Zurbarán està en molt 
males condicions i és perillós.  

 

Toni: es queixa que la intervenció 
municipal ocupa massa als consells de 
barri. Les explicacions tècniques 
s’haurien de fer fora del Consell de Barri. 
Els Consells són perquè els veïns 
traslladin les seves inquietuds. 
Per altra banda, vol saber el que costa 
en esforç i recursos en arreglar parterres 
i recollir totes les papereres que tiren els 
senglars. 
Els senglars no haurien d’estar al territori 
de Montbau, no haurien d’estar al barri. 
Reclama una reunió amb els 
responsables que s’encarreguen de les 
captures. 
Tanmateix, Montbau té un problema amb 
l’aparcament a partir de les 19 h.  
També recorda que Montbau sempre ha 
d’estar present en tota reunió que es faci 
sobre la ronda de Dalt. 
Sobre les rampes, porten des del 2018 
aportant el projecte. No entén per què no 
es va posar al PROTOPIM de 2019. 
Volen un compromís de pressupost.  
També, sobre la torre elèctrica que te 
una veïna. L’anterior gerent la va 
quantificar. No és un problema d’Endesa, 
sinó també de l’Ajuntament. El cost 
hauria de ser repartit. 
 

Regidora: té raó en què la intervenció 
municipal no pot ser tan extensa. 
Han volgut ser transparents i per això el 
Cuidem Barcelona ha estat ordre del 
dia.  
Sobre els senglars, es mirarà la 
demanda sobre el cost al barri de 
Montbau. La data de reunió avui no es 
pot donar però la determinaran.  
Pel que fa a les rampes s’ha redactat 
un projecte executiu tal com es va 
prometre. Es té més del que es tenia a 
l’inici del mandat. 
 

Mari Carmen: el radar en tram hauria de 
posar-se també en el carrer Harmonia. 
Fa anys que els cotxes provoquen 
contaminació, també acústica. El seu pis 
està esquerdat, i la seva torre podria 
caure. Ningú ha parlat amb ella per les 
seves demandes. 
Sobre el Barcelona a la Butxaca, quan es 
fa una pregunta es contesta, però no se 
soluciona.  

Regidora: el radar de tram es podria 
haver posat al plànol, però s’està 
treballant amb Mobilitat la proposta pel 
Pla de radars 24-25 de posar un radar 
al tram central de la ronda de Dalt a 60 
km/h per reduir el nivell de soroll.  
Barcelona a la Butxaca ha millorat, 
però encara ha de millorar més i no és 
acceptable que es doni de baixa algú. 
Sobre el tema de la neteja i la 



Per altra banda, el pas sota ronda, la 
lluminària està plena de brutícia i amb 
esquerdes. A la passarel·la hi van posar 
fanals pels cotxes, però a la rampa no hi 
ha llum i quan es fa fosc no és possible 
passar-hi. 
Se sent abandonada. 

il·luminació en prenen nota. L’ascensor 
no es pot arreglar perquè els actes de 
vandalisme són constants, malgrat tots 
els intents que s’han fet. 

Pedro: des del mes de setembre només 
es netegen les dues rampes de baix del 
carrer Ceràmica. La part de dalt porta 
molt de temps sense netejar-se. 
També, s’ha de posar en marxa tot el 
problema del carrer Ceràmica. El 
clavegueram està obsolet. 
Tanmateix, s’ha de solucionar la tanca 
anti-senglars, està trencada i no serveix 
de res. 
També, sobre l’aparcament. Hi ha dos 
pins que han caigut al costat de les 
escales.  

Regidora: es continuarà parlant sobre 
el tema del carrer Ceràmica. Es te 
l’informe de la darrera passejada però 
encara s’ha d’acabar de treballar. 

Encarna: demana que arreglin el 
paviment del carrer Zurbarán. Hi ha 
molta gent que cau i cada dia hi ha 
accidents. 
També demana conscienciar que en el 
barri no es tirin les bosses 
d’escombraries a les papereres. 
 

Regidora: s’incorporarà al projecte 
d’actuacions de la brigada de 
manteniment.  

Marisa: els bancs del parc del carrer 
Poesia dels infants estan destrossats. 
Els bancs de la plaça de Mossèn Ferran 
també. 
Per acabar, el carrer Clara Ayats no hi ha 
ni contenidors ni papereres. Demanen 
que es posin al menys papereres. 

Regidora: en prenen nota i es mirarà. 
Els contenidors no son inamovibles, les 
hem treballat amb l’AVV i es poden 
moure. 

María Fernanda: no entén les escales 
noves que han implantat al final del 
carrer Poesia, abans estaven rectes ara 
no. Demana les escales com abans 
Després, els han tret el descampat 
d’aparcaments que tenien abans i han 
esborrat tres llocs d’aparcament on hi ha 
les noves escales que han fet.  
 

 

Clara: Es la veïna de la caixa elèctrica 
d’Endesa que reivindica que es retiri i 
que hi ha el compromís de districte de 
l’anterior consell.  
Tanmateix, comenta que el tema de 
l’aparcament al barri és un problema. Els 
bars ocupen llocs d’aparcament amb les 
seves terrasses. 
També parla del problema amb els 
senglars que obren les papereres. 
 

Regidora: té raó en què l'Ajuntament 
també ha d'assumir una certa 
responsabilitat sobre la caixa elèctrica. 
S'ha d'actuar, però encara no sap quan 
ho podran fer. 



Mari Ángeles: pregunta per què no es 
pot utilitzar l’autobús del barri encara que 
no l’hagi demanat. 

 

Daniel: vol saber fins quan està previst 
que les terrasses dels restaurants al 
carrer Àngels Marquès i al carrer Poesia 
ocupin les places d’aparcament. 
També, proposa zona verda 24 h. 
Per finalitzar, al barri al 2009 va haver 
una nevada i van caure uns 40 pins i vol 
saber si està previst reposar-los. 

Regidora: en aquest mandat s’ha fet 
un pas molt important amb l’Àrea 
Verda. El 100% de Districte té Àrea 
Verda. El següent pas és detectar les 
zones de conflicte de cada barri. Està 
programat que s’allarguin les hores 
d’Àrea Verda al barri, de 8h a 00h, ara 
és fins les 20h. 
 

Ramona: la plaça Mossèn Ferran Palau 
és compartida amb els alumnes de 
l’Institut, a l’hora del pati. Demana que no 
es jugui a pilota durant l’estona del pati 
perquè és perillós.  
També, reclama que es sancioni a 
aquells que vagin a gran velocitat amb el 
patinet elèctric. 
Tanmateix, al carrer Harmonia fa cinc 
anys es van tallar arbres i en van fer una 
pavimentació. No entén per què es va 
treure vegetació. 
Voldrà saber d’aquí un temps l’impacte 
de la nova contracta de neteja. 
 

Regidora: és un tema que l'Associació 
de Veïns ha plantejat diverses 
vegades. En aquests moments l'Institut 
té dret a utilitzar l'espai públic, igual 
que tothom. Es podria fer que per mitja 
hora del dia es prohibís la utilització de 
pilota, però sembla desproporcionat. 
Sobre els patinets elèctrics, hi ha una 
campanya de seguiment intensiu de la 
Guàrdia Urbana.  
L’alumnat de l’institut tenen dret a 
utilitzar l’espai públic amb unes 
determinades normatives de 
convivència. Hi ha 1/2h al dia en que es 
fa l’estona d’esbarjo a la plaça. 

Cristina: en relació amb el bus a 
demanda, ara triga molt a arribar a les 
hores de gran demanda, mínim 25 
minuts. S'haurien de plantejar fer un 
reforç de la línia en aquelles hores. 
També, es queixa que quan es fan plans 
d'actuació al barri, no es tenen en 
compte les places d'aparcament. 

Regidora: l’autobús funciona  bé, però 
properament es farà una reunió amb 
TMB i AVV per valorar les millores 
necessàries en el bus a demanda. 
 

 
Veí:hi ha cinc trams d’escales envoltant 
la finca de la torre Harmonia 31. Els 
serveis amb vehicle no poden passar. 
Han fet una senda fins les escales que 
van a les casetes blanques on van dir 
que els vehicles hi podrien passar i no és 
veritat. A més en aquest espais han 
posat els contenidors molt lluny tenint en 
compte l’edat avançada del veïnatge. 
També passa amb la parada de bus.  
 
Veí( president comunitat veïns 
Harmònia 33): No entén les actuals 
obres que estan fent al barri. Per 
exemple, el mur que han fet al carrer 
Harmonia, perquè no passin els senglars; 
no serveix de res, ja que ja està trencat 
des del segon dia. 

 
Es farà una 4a visita per valorar el tema 
de l’accessibilitat que es comenta, i si 
és així s’ha de treballat. 



També, al final del carrer Harmonia han 
fet una plaça de maniobres per 
ambulàncies i camions d’escombraries i 
no serveix per res. Igualment cal fer 
maniobres difícils.  
Una altra cosa que no entén és que 
només hagin asfaltat la meitat del carrer 
Harmonia.  
Rampes de pujada a Harmonia 31-33 
abans podien pujar dos cotxes, ara no i 
han de fer marxa enrere.  
Ciment al 31-33 pels vehicles de servei, 
no suposa una millora. Ara hi ha molts 
problemes amb els repartidors. 
A Harmonia 33 s’ha instal·lat un fanal 
que està al mig de la via pública i no té 
cap mena de sentit. A l’entrada han fet 
dues rampes. Una per a gent gran on no 
han posat barana perquè segons els van 
dir l’altura no supera els 30cm 
reglamentaris. A l’altra rampa per on no 
poden anar les cadires de rodes, sí s’han 
posat.  
Últimament, hi ha moltes olors fecals als 
edificis que miren cap a la muntanya, 
2ona i 3a planta del carrer Harmonia i és 
insuportable. Sembla que el problema és 
amb el desagüe fecal del num. 35.  
 
Veí: no entén per què a la part de dalt del 
carrer Harmonia han estat tant de temps 
sense papereres. Tampoc entén per què 
les noves lluminàries que han instal·lat 
encara no funcionen. Tampoc no s’han 
obert les escales que estan fetes. 
 

 

Maria Carme: al carrer Roig i Soler hi ha 
un problema amb el parterre, s'ha 
d'arreglar. 
També al mateix carrer hi ha una plaga 
de rates. 
Sobre la il·luminació del barri en general, 
hi ha molts apagaments. La il·luminació 
és molt antiga. 
Tampoc es prioritza té el tema de les 
escales mecàniques. 
Per altra banda, s'ha d'arreglar el tema 
del clavegueram al carrer Roig i Soler, ja 
que fa molta pudor. Entra la pudor a la 
farmàcia del carrer. També a 
Arquitectura i altres carrers. 
Les obres de Vayreda, s’ha de tenir en 
compte que els bombers han de poder 
passar. 

Regidora: en prenen nota i passaran 
els equips de salut el tema de les rates. 
Les apagades al barri, no ens consten 
en els nostres sistemes de control, però 
es pot mirar. 



Ana María: s’han col·locat contenidors a 
la cantonada de la  biblioteca que no són 
necessaris perquè no hi ha habitatge. 
Més endavant, on es necessiten, no n’hi 
ha.  
També, el bar Corner utilitza molt d’espai 
i no netegen mai. 
Des del mes de setembre ha trucat cinc 
vegades al 112 perquè hi ha nois que es 
dediquen a fer filmacions amb els 
patinets a les baranes i la Guàrdia 
Urbana no ve mai. 
Per finalitzar, poc abans de les festes de 
Sant Joan van instal·lar tres lavabos 
portàtils, l'endemà un ja estava trencat i 
es va trigar un mes i mig a retirar-lo. 
Demana que els concerts de les festes 
es reparteixin pels diferents espais del 
barri. 

Regidora: respecte als contenidors no 
són inamovibles.  
A les terrasses no se'ls tornarà a donar 
autorització. En el moment que 
desapareguin es podrà tornar, 
probablement, a ubicar els contenidors 
on eren abans. 
 
A partir del desembre s'augmentarà la 
presència d'agents en parelles de la 
Guàrdia Urbana pels carrers. Hi ha 
hagut un increment de 36 agents en tot 
el districte. El 3er repte és obrir una 
comissaria nocturna només pel 
Districte d'Horta-Guinardó. 
 

Narcís: Reitera que les explicacions 
tècniques s’ha de deixar fora del consell i 
deixar aquest espai pels veïns. El barri 
de Montbau està oblidat. Hi ha molts 
problemes que no se solucionen.  

Regidora: en aquest mandat s'han fet 
moltes actuacions, algunes de grans 
com a Vayreda-Harmonia, i d’altres de 
petites com ara temes de manteniment, 
entre moltes altres coses. Amb 
aquestes tantes actuacions es 
demostra que el barri no està oblidat. 
Sempre hi ha coses a millorar, però és 
el que s'ha pogut fer. Ha estat un 
mandat especialment complicat per la 
pandèmia. 

 
 
El Conseller dona per conclosa la sessió a les 21:15 h 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=oJ7T3B9deUQ&t=6849s 


