
ORDRE DEL DIA: 
1. • Informació sobre el Decidim i del procés de renovació/    

elecció dels òrgans del Consell de Barri. 
2. • Repàs actuacions programades i diagnosticades al 

barri de Montbau. Calendari actuacions. 
3. • Presentació entitats joves de Montbau 
4. • Torn obert de paraules 

 

23 d’octubre de 2019 

CONSELL DE BARRI DE 
MONTBAU 



01 
Informació sobre el Decidim i del 
procés de renovació/ elecció dels 
òrgans del Consell de Barri 
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Procés de 
renovació dels 
òrgans del Consell 
de Barri 

Novembre 2019 
 



Vicepresidència del Consells de Barri 
 
Funcions 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

• CONVOCAR el Consell de Barri i la Comissió de seguiment  
• VETLLAR per: 
» L’acord de l’ordre del dia dels Consells. 
» La documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les 

persones interessades  abans del Consell. 
» La redacció de les actes i la seva distribució o publicació. 
» El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de barri i a la 

Comissió de seguiment. 
» La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries. 
» Fomentar la participació activa i deliberativa als Consells de barri 
» La incorporació d’estratègies per fomentar la participació diversa 
 
Així mateix, la vicepresidència pot assumir el paper de moderació dels Consells 
de Barri.  



Vicepresidència del Consell de Barri 
 
Procediment d’eleccions 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Consell de barri. Octubre 2019 
» Inici del procediment 
 
Recepció de candidatures a decidim.barcelona.  
Novembre-Gener 2019 
» Fer constar nom- vinculació amb barri- motivació. 
 
Eleccions (votació). Consell de barri, 1r trimestre 2020 
» Candidatura que rebi el suport de 2/3 de membres del 

Consell es constituirà com a vicepresidència.  
 

 



Comissió de seguiment del Consells de Barri 
 
 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

La Comissió de seguiment s’ha de reunir com a mínim 15 dies abans de 
la convocatòria dels Consells de Barri per preparar el Consell. 
 
 
Integrada per: 
− Representants de la direcció política i tècnica del districte. 
− Un conseller o una consellera de districte de cada grup municipal. 
− Persones representants d’entitats del barri escollides. 
− Ciutadans o ciutadanes escollits/des. 
  
Són funcions de la Comissió de seguiment totes les descrites en 
l’apartat de les funcions de la vicepresidència, més la d’elevar preguntes 
al plenari del Districte 
 



Comissió de seguiment del Consell de Barri 
 
Procediment d’eleccions 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Consell de barri. Octubre 2019 
» Inici del procediment 
 
Recepció de candidatures a decidim.barcelona.  
Novembre-Gener 2019 
» Fer constar nom- vinculació amb barri- motivació. 
 
Eleccions (votació). Consell de barri, 1r trimestre 2020 
» Es realitzarà una votació al Consell de barri del llistat, que 

ha de rebre el suport de la majoria del Consell per a 
constituir-se com a Comissió de seguiment. 
 

 



02 
Repàs actuacions programades i 
diagnosticades al barri de Montbau. 
Calendari actuacions 
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Intervenció a l’àmbit Harmonia, entre el C. Vayreda i  
l’Escola Baloo  

1- Emplaçament  



Intervenció a l’àmbit Harmonia, entre el C. Vayreda i  
l’Escola Baloo  

2- Planta proposta  



Procés participatiu: Montbau + accessible 
Resum de la mobilitat vertical des del Passeig Vall d’Hebron – Àngel 
Marquès 



Procés participatiu: Montbau + accessible 
Resum de la mobilitat vertical des del Àngel Marquès – Vayreda 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Pendents longitudinals dels vials: 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Estacionament existent en via pública: 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Carrer Poesia: estat actual i propostes – Plantes i perfils 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Carrer Música: estat actual i propostes – Plantes i perfils 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Carrer Música: estat actual i propostes – Plantes i perfils 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Carrer Pintura: estat actual i propostes – Plantes i perfils 



Estudi per a solucions tècniques al barri de Montbau 

Carrer Pintura: estat actual i propostes – Plantes i perfils 



• RADARS:  
A la tardor passada es va iniciar a Montbau el Projecte Radars liderat pel Centre 
Serveis Socials Vall d’Hebron. Actualment està en marxa un grup de 6 o 7 voluntaris. 
Aquests voluntaris  ja han començat a treballar amb els comerços del barri i han 
iniciat el dispositiu quinzenal de trucades a usuaris des de la Sala Polivalent. 

• CENTRE CÍVIC o CASAL DE BARRI: 
Una de les reivindicacions del barri és tenir un Centre Cívic o Casal de barri, amb un 
espai important per a la gent gran. Al barri l’únic equipament amb espai suficient per 
poder assimilar-se a un Casal de barri és la Sala Polivalent. No obstant això aquest 
espai no compleix les condicions per anomenar-se Casal ja que és molt petit; consta 
de dues sales i un despatxet.  
Des de fa quatre anys aquesta Sala és equipament municipal i compta amb un 
dinamitzador per a 32 hores, que conjuntament amb la Comissió gestora de la Sala 
programa trimestralment tallers i activitats. 

• BUS DE BARRI: 
Més freqüència del bus de barri i una prolongació de la línia V19 que finalitza a Sant 
Genís, però que possiblement hauria d’arribar fins a Montbau 
 

Projectes singulars del barri 



Plànol de la modificació del traçat de la Línia135 



03 
Presentació entitats joves de 
Montbau 
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04 
Torn obert de paraules 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.http://barcelona.cat/horta-guinardo/consellsdebarri 
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