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Acta del Consell de barri de Montbau 

Data: 24 d’octubre de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Sala Polivalent  

Assistents: 

Presideix la taula el Conseller Tècnic del districte , Pau Gonzàlez a qui acompanyen el 

Conseller del barri, Joan Cela i l’ Eduard Vicente, Gerent del Districte. 

Grups polítics representats: 3 

Entitats representades: 4 

Veïnes i veïns assistents: 50 

 

1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes en 
el barri. 

- Semàfor C/ Poesia amb Àngel Marquès: S’està redactant el projecte per poder ubicar 

un nou semàfor a causa de les peticions que s’han rebut. 

- Paviment: S’ha fet seguiment amb la contracta de paviment i s’informa que abans de 

finalitzar l’any el C/ Àngel Marquès es tornarà a pavimentar, a més, s’explica que s’ha 

traslladat la petició per pavimentar el C/ Roig i Soler, i es farà el primer trimestre del 

2019. 

- Intervenció Plaça Muñoz Seca: S’està estudiant com tornar a intervenir en la plaça 

per minimitzar l’afectació que provoca l’aigua quan hi ha pluges ja que s’acumula la 

sorra a una zona de pas. 

- Porc Senglars: S’ informa que aquest any s’han tornat a fer captures, concretament 

35, a més, s’explica que pròximament es tornarà a fer una campanya de difusió de 

cara al veïnat per evitar que s’alimentin als porcs senglars.  

- Problema amb Ambulàncies del Centre de Diàlisi: S’ha treballat amb l’Associació de 

Veïns per solucionar el problema amb dues mesures d’actuació:  

Revisar l’estacionament d’àrea verda i les reserves que hi ha. S’ha arribat a un principi 

d’acord entre el Centre de Diàlisi i la Diputació per tal de resoldre el problema. 

- Punt d’orientació laboral: S’està treballant amb l’Hospital Vall d’Hebron i Barcelona 

Activa per habilitar un punt d’orientació laboral dirigit a les persones que necessiten 
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orientació o informació per a trobar feina. Aquest punt es trobarà a l’edifici 

MaternoInfantil de l’Hospital Vall d’Hebron. 

- Connexió Sant Genís – Montbau: S’informa que per petició del Barri de Sant Genís 

es realitzaran unes obres que permetran connectar el barris a través del C/ Nínive per 

poder accedir a l’Hospital Vall d’Hebron. Les obres començaran el Febrer i acabaran el 

Maig del 2019.  

 - Intervenció solar C/ Harmonia: A petició de l’AVV s’intervendrà en aquest solar. 

- Projecte Radars: S’explica que és un projecte comunitari impulsat per Serveis Socials 

de l’Ajuntament de Barcelona per pal·liar els efectes de la solitud no volguda i prevenir 

situacions de risc de les persones grans. Es comenta que s’articula mitjançant la 

creació d’una xarxa de barri que compta amb diversos espais de participació.  

Aquesta xarxa la formen les entitats, les associacions, els equipaments, els veïns i 

veïnes, comerços i farmàcies del barri.  

El projecte s’activa al Novembre, el dia 22 de Novembre es farà una primera taula de 

treball, on hi seran: veïns, serveis, associacions i entitats del barri.    

 

2. Obres C/ Harmonia. 

El Gerent explica que les obres del C/ Harmonia s’estan executant des de fa uns 

mesos i comenta que aproximadament cada dos mesos es fa  revisió per veure l’estat 

en què es troben.  

Explica que no van al ritme que esperaven i comenta que s’estan trobant amb diverses 

incidències amb els acabats. A causa d’aquestes circumstàncies s’està realitzant un 

control continuat de les obres. Des de la constructora hi ha el compromís de finalitzar 

les obres a finals d’any. 

Finalitza el punt explicant que sobre el mes de Març es tindrà aprovat administrativament 

el segon projecte d’obres del C/Harmonia. 

S’obre un torn de paraules: 

- Narcís (AVV): Es queixa de la mala actuació en les obres, dubta del compromís de 

finalització a finals d’any i comenta, també, que hi ha hagut males intervencions que 

ara s’hauran d’arranjar. 

- Toni (AVV): Reclama el mal funcionament de l’empresa constructora (qualitat 

d’acabats i terminis de finalització), a més dubta que a finals d’any es finalitzin les 

obres.  
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- Antoni Rubio: Sobre el projecte presentat per la segona fase de les obres pregunta si 

està contemplada l’ampliació de la calçada, comenta que és massa estreta i creu que 

si s’amplia s’evitarien accidents. 

- Sílvia: Pensa que és impossible que finalitzin les obres a finals d’any amb totes les 

incidències que s’estan produint.  

- Joaquin Borràs (Comunitat C/Ritme 4): Acompanyat d’una persona de la comunitat 

de veïns del C/Ritme 2, comenta que davant de la seva comunitat tenien un jardí molt 

gran on mesos abans de començar les obres s’hi anava a fer una instal·lació de reg 

però no va arribar a posar-se en marxa, l’estat actual del jardí és pèssim. A més, 

concreta diverses incidències de les obres.  

- Directora Institut Narcís Monturiol: Es queixa que la planificació no ha estat la 

correcta i de les incidències de les obres. Comenta que els acabats no són els 

adequats i opina que no es compliran les dates de finalització d’obres. 

- Directora Escola Baloo: Comenta que en aquesta actuació encara no estan afectats 

per les obres, espera que en la segona fase la constructora faci una millor feina. 

El Gerent respon a les qüestions:  

Explica que entén que hi hagi dubtes sobre les dates de finalització de les obres però 

l’agenda contempla aquests terminis i ell en farà el seguiment pertinent perquè així 

sigui.  

Sobre els parterres de C/Ritme 2- 4 comenta que formen part del projecte que es va  

treballar conjuntament amb veïns i no es pot canviar.  

Explica que es traslladaran totes les queixes i es farà seguiment per tal que puguin 

finalitzar les obres de la forma correcta i puntualitza que per la segona fase no es 

contractarà a la mateixa constructora. 

S’obre un altre torn de paraules: 

- Joaquin (Comunitat C/ Ritme 4): Comenta que sol·licitaran per escrit que treguin les 

baranes  ja que considera que no són necessàries.  

- Veïna: Pregunta com quedaran els jardins del C/ Harmonia 1,3 i 5, ja que cada cop hi 

ha més ciment i menys zona verda. 

- Veí: Pregunta si hi ha alguna penalització per a la constructora si no finalitza les 

obres a temps.  

- Sílvia: Pregunta si els veïns poden demanar que la constructora no comenci 

actuacions fins que finalitzi les que hi ha pendents. 

 

 



  
 
 
   
 

4 
 

El Gerent respon:  

Comenta que si no es compleixen els terminis, pot haver-hi penalització econòmica 

però es vol esperar que les obres finalitzin i després valorar-ho.  

Sobre els jardins que comentava la veïna d’Harmonia 1-3-5 comenta que ho mirarà en 

el projecte i li donarà resposta.  

   

3. Procés participatiu: Montbau + Accessible 

 

“Montbau + accessible” és un procés participatiu de diagnosi i de priorització i 

valoració de propostes sobre accessibilitat al barri de Montbau. 

La tècnica d’ “Urbaning”, que és l’empresa a qui se li ha encarregat el treball en aquest 

tema, exposa el procés i els resultats de l’estudi de mobilitat que s’ha realitzat a 

Montbau per valorar com es mouen els veïns en el barri, on estan els punts més 

difícils, etc. 

La tècnica referent de Democràcia Activa i descentralització del Districte recorda les 

dates de les tres sessions participatives que hi ha programades: 

- Sessió de debat per a gent gran: 12 Novembre 2018 de 11:00 a 13:00 

- Sessió de debat per a AMPAS, pares i mares: 23 Novembre 2018 de 17:30 a 20:00 

- Sessió de debat oberta al veïnat: 27 Novembre 2018 de 19:30 a 21:30 

 

S’obre un torn de paraules: 

- Veïna: Pensa que l’estudi no és pràctic, ja que els moviments que han analitzat són 

correctes, però que han de conèixer el perquè la gent passa per on passa. Pensa 

també que fer escales mecàniques i ascensors serà pitjor perque estaran més temps 

espatllades que funcionant, ja que el manteniment d’aquestes estructures, com s’està 

veient, és conflictiu. 

- Toni (AVV): Agraeix l’estudi però pensa que té dèficits. Comenta que Montbau té 6 

verticals (Els carrers Arquitectura, Pintura, Música, Poesia, Joan Sales i Harmonia) i 

com no disposen de mitjans mecànics per pujar, els veïns busquen els camins més 

fàcils. Explica que en plantejar la proposta proposaven millorar l’accessibilitat amb 

mitjans mecànics. Per últim demanen que s’instal·li un punt d’informació al barri 

perquè les persones que no han pogut o no poden assistir a les reunions també puguin 

participar. 

- Veí: Comenta que seria interessant que en  l’estudi que han realitzat s’indiqués on es 

podrien posar escales o rampes. 
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- Veïna: Pregunta en quin període de temps han realitzat l’estudi, ja que si l’han 

realitzat en el procés de les obres del C/ Harmonia, és possible que les dades no 

siguin les mateixes que en circumstàncies normals. Aporta que el recorregut que 

comptabilitzen de l’hospital és probable que en gran mesura no siguin veïns si no 

persones que accedeixen al mateix. 

- Veí: Pensa que en un estudi d’accessibilitat del barri han de tenir en compte que 

moltes persones no poden sortir de casa. 

- Veí: Aporta que caldria fer actuacions des del Districte per a preparar els carrers per 

habilitar la instal·lació dels ascensors.  

- Veïna (AVV): Comenta que en moltes ocasions les persones passen per certs carrers 

perquè no poden accedir per uns altres, per tant el que es presenta en l’estudi és real 

però no és el que hauria de ser. Reclama, també, que encara no s’ha instal·lat 

l’ascensor al C/Pintura a causa de certes incidències. Pregunta si les reunions estan 

plantejades per valorar on posar elements mecànics.  

Pau Gonzalez puntualitza que el que han fet és explicar el treball que han realitzat des 

del darrer Consell de Barri fins ara i que l’estudi és per aportar dades a l’hora de 

treballar amb el barri. 

Explica que són conscients que hi ha dades que distorsionen la realitat, com per 

exemple les obres del C/ Harmonia i també el trànsit de gent que va a l’Hospital.  

La tècnica d’Urbanning comenta que l’estudi s’ha realitzat en dues fases, una al Juliol i 

l’altre al Setembre. Per últim la tècnica de Democràcia Activa i Descentralització 

explica que és molt possible que es pugui posar una carpa informativa del procés 

participatiu al barri.  

 
4. Proposta de l’AVV de votació per elevar la demanda al plenari d’un pla 
d’inversions i un calendari dels acords sobre accessibilitat. 

 

Antonio Mateo, President de l’Associació de Veïns de Montbau explica que la 
proposta que es fa és per ampliar la que es va aprovar al plenari de Maig, així està 
per escrit el compromís i queda recollit un pla d’inversions i calendari o pla 
d’etapes que garanteixi que la solució que s’acordi serà la que s’executarà en la 
propera legislatura.  
 
Es realitza una votació i el recompte és: 
 
- A favor: 34 

- En contra: 0 

- Abstencions: 0 
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Amb 34 vots a favor queda aprovada la proposta. 

 
 
5. Torn obert de paraules. 

 

- Toni (AVV): Comenta diverses qüestions: 

- Vicepresident Consell de Barri: En diversos Consells de Barri ha reclamat que 

s’hauria d’escollir un nou  vicepresident del Consell ja que qui ara ho és no està 

exercint. 

- Projecte Institut d’horta: Van sol·licitar que s’aturés i explica que van arribar a 

l’acord que el Consorci convocaria una reunió per informar-los. Reclama que 

encara no han rebut cap notícia sobre la convocatòria a la reunió. 

- Equipaments: Reclama més equipaments, comenta que no tenen Casal de Gent 

Gran, Casal de Barri, Centre Cívic, etc. Sol·licita que tant a la Sala Polivalent com 

a l’Espai la Pedrera, que són els centres que utilitzen per falta d‘equipaments, es 

dotin de més recursos. 

- Bus de Barri: Espera que comenci a funcionar en una data propera. 

- Muñoz Seca: És una zona molt transitada al barri i des de fa anys es  creen 

acumulacions d’aigua per la pluja, sol·licita una solució. 

- Sala Local Social de l’AVV Montbau: Cada cop que plou es creen acumulacions 

d’aigua i goteres, sol·licita una solució.  

-  Pla de Barris: Sol·licita algun tipus de compensació perquè Montbau no està 

inclòs.  

- Bicing: Sol·licita que puguin participar en l’elecció de les estacions que es creïn al 

barri amb la nova contracta.  

- Joan: Refereix que aquest any han caigut tres arbres al barri i pregunta si hi ha algun 

projecte previst per eliminar els arbres perillosos abans que caiguin. 

- Maria Cristina: Viu al C/ Pintura, reclama l’agilització de les obres de l’ascensor. Fa 

tres anys que estan en obres. 

- Natàlia: Viu al C/ Roig i Soler, reclama que hi ha pocs supermercats al barri.  

- Narcís (AVV): Pregunta com està el tema de la Plaça Sorolla. 

- Pepa: Pregunta qui controla els ascensors que comuniquen el barri amb el Vall 

d’Hebron quan s’espatllen. Ha trucat en diverses ocasions al telèfon del civisme per 

aquest tema i en l’última trucada també va informar que hi havia dues bicicletes 

trencades, es queixa que li van respondre que havia de trucar al servei del Bicing.  



  
 
 
   
 

7 
 

- Eugenio: Es queixa sobre el vandalisme que es produeix a la Pl. Mossèn Ferran 

Palau, opina que la Guàrdia Urbana no intervé de manera correcta. Pregunta si hi ha 

alguna proposta per solucionar aquest tema. 

- Ester Gonzalo: Reclama que es faci un espai tancat de gossos i comenta que hi ha 

molts problemes amb la gent que porta els gossos deslligats i sense morrió. Proposa 

que la Guàrdia Urbana muntada faci una revisió en aquests barris. 

- Veïna: Sobre la torre elèctrica, explica que fa un mes es va encendre. Reclama algun 

tipus d’intervenció.  

- Joaquin: De la proposta que s’ha votat abans sobre elevar la demanda al plenari d’un 

pla d’inversions i un calendari dels acords sobre accessibilitat a Montbau pregunta si 

estarà tot enllestit per al pròxim Consell. Per últim comenta que les placetes cada cop 

més s’estan utilitzant com a locals d’esbarjo de festes d’aniversari, barbacoes, etc.  Es 

queixa que acaben plenes de brutícia i pregunta si es pot regular d’alguna manera. 

 

Pau Gonzàlez respon a les qüestions:  

 

Sobre el tema de la Vicepresidència del Consell, explica que l’AVV ho va plantejar a la 

darrera comissió de seguiment, a partir d’ara i entre aquest consell de barri i el proper, 

es poden proposar candidats i en el pròxim consell de barri s’escollirà. 

En relació amb l’Institut d’horta, explica que hi ha una sèrie de reunions informatives i 

que també s’ha sol·licitat al Consorci una reunió amb veïns/es, ampas, etc.   

Sobre els equipaments comenta que es miraran més concretament les peticions. 

En relació amb el Bicing, explica que hi ha una proposta d’ampliació, aproximadament 

a partir del mes d’abril es començaran a crear noves estacions, ho explicarà mes 

concretament quan s’apropin les dates.  

Sobre els arbres, comenta que aproximadament a principis d’aquest any es va 

demanar a Parc i Jardins que es fes una revisió de tots els pins de Montbau per evitar 

possibles incidències. Informa que s’està fent seguiment.  

En relació amb l’ascensor, informa que és una obra privada i demana si poden facilitar-

los un contacte de l’administració, comunitat o president per tal d’agilitzar l’obra. 

Sobre el supermercat, comenta que l’Ajuntament no obre supermercats, però informa 

que està a punt d’obrir-se un Lidl molt gran al Mercat del Vall d’Hebron. 

En relació a Muñoz Seca informa que s’han fet diverses actuacions però encara s’està 

treballant per solucionar-ho.  
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Sobre les filtracions del Local Social de l’Associació de Veïns de Montbau comenta 

que parlaran amb l’Administrador de finques per a solucionar-ho. 

En relació a la Plaça Sorolla explica que han fet propostes però encara no han pogut 

resoldre-ho. Es seguirà treballant en el tema 

Sobre els ascensors explica que l’Ajuntament fa control i seguiment d’aquests quan 

s’espatllen. S’ha detectat que en els últims mesos han estat més descuidats i explica 

que s’està solucionant tractant-ho amb l’empresa que té la contracta. 

En relació amb els problemes de convivència de les placetes explica que parlaran amb 

Guàrdia Urbana per tractar de solucionar-ho.  

Sobre la resposta del telèfon de civisme, es disculpa i explica que ha de ser el mateix 

servei el que deriva la trucada.  

En relació al tema dels gossos, explica que estan treballant perquè hi hagi més zones 

d’esbarjo per gossos.  

Sobre la proposta de la Guàrdia Urbana muntada informa que recull la proposta. 

En relació al tema de la torre elèctrica, es recuperarà l’informe dels Bombers i amb 

aquest element es tornarà a fer seguiment per a conèixer quin és el problema que s’ha 

produït i si cal fer un canvi d’ubicació de la torre. 

Sense més temes a tractar, és dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21:40. 

 

 

 

 

  

   

 


