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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes 

 

A Barcelona, a les 18.00 h del dia 16 de febrer del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de 

Pedralbes a la sala de plens del Districte de les Corts (plaça de Comas, 18).  

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President (Regidor del Districte): Joan Ramon Riera Alemany 
 
Vicepresidència: Josep Maria Guillumet (assisteix a través de plataforma decidim.barcelona) 
 
Secretari del Consell: Víctor Nieto 
 
Assisteixen els consellers i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona: 
 
Sergi Mariné Santos, JxCAT 
Javier Edrosa Pérez, Cs 
Mercè Garrigosa, ERC 
Xavier Cañigueral González, PP 
Carlos Hornero Sánchez, PSC 
Lucía García Carretero, BComú 
 
Presencialment assisteixen els consellers: 
 
Manuel Becerra, PSC 
Jordi Guillen, BComú 
 
Per a la ciutadania la sessió va ser retransmesa en temps real a través de la plataforma digital 
de participació de l'Ajuntament de Barcelona decidim.barcelona. 
 
El regidor, el senyor Joan Ramon Riera, dona pas a l’inici del Consell de Barri. 
 

1. Aprovació de l’acta del darrer consell 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

2. Proposta d’elecció del representant al Consell de Ciutat  



 
 

 

 

 

La senyora Eva Albadalejo comunica que el Consell de Ciutat està en fase de renovació i 

demana actualitzar el representant de les associacions i entitats del districte. Es proposa 

triar candidats a les comissions de seguiment. 

 

3. Actuacions d’espai públic: pl. Coll de Finestrelles i c. Santa Caterina de Siena 

L’arquitecte, senyor Joan Batlle, explica que l'actuació és part d'un projecte del barri de la 

Mercè. L'àmbit consta de la plaça del Coll de Finestrelles i costa de Sant Bartomeu de la 

Quadra, a més dels passatges i escales adjacents. El projecte pretén reurbanitzar els vials, 

refer el clavegueram i soterrar xarxes aèries de telefonia. Els carrers tindran plataforma 

única. S’unificarà Torrent de les Roses amb la plaça, on es plantarà un bellaombra. 

La senyora Maria Molas presenta l'actuació del carrer Santa Caterina de Siena, entre 

l'avinguda d'Esplugues i el carrer dels Moneders. Actualment el carrer es fa servir com a 

aparcament i es pretén endreçar-lo. El projecte planteja fer una reurbanització per 

millorar les condicions d'accessibilitat i de serveis, i pretén reordenar la circulació de 

vianants i vehicles, així com els aparcaments. Es millorarà el clavegueram, el mobiliari 

urbà i la vegetació, alhora que se soterraran les línies aèries. Planteja renovar l'enllumenat 

amb columnes de cinc metres d'alçada amb projector LED. Es mantindran quatre dels cinc 

arbres actuals i se'n plantaran de nous. El carrer no disposa de xarxa de clavegueram i s'hi 

farà un col·lector. També es preveu la connexió futura del clavegueram de les finques. 

El regidor indica que el concepte d'accessibilitat no va adreçat a un únic col·lectiu, sinó a 

tothom. També aclareix que es preveu fer les dues intervencions el 2021 i comenta la 

possibilitat de fer una reunió per consensuar la proposta. 

1a intervenció: El senyor Toni Segarra, de l'AVV del barri de la Mercè, pregunta si és 

possible accelerar l'estacionament regulat o augmentar les places d'aparcament al barri. 

2a intervenció: La senyora Lourdes, de Mirall de Pedralbes, comenta que l'enllumenat ha 

millorat, però encara és deficient al carrer Capità Arenas, entre Girona i Manila. 

El regidor agraeix les intervencions. Avança que es preveu regular l'aparcament a tot el 

barri de Pedralbes. També pren nota per comprovar si queda algun punt fosc a l'entorn de 

Capità Arenas. 

 

4. Mobilitat: ampliació de la regulació de l’estacionament al Barri de Pedralbes 

La senyora Irene descriu les actuacions previstes al barri de Pedralbes. Es preveuen 2.300 

places el 2022. Recorda que hi ha diferents aplicacions per poder realitzar els 



 
 

 

 

 

estacionaments. Quan s'executin les actuacions, es comunicarà què cal fer per tenir dret 

d'estacionament com a resident. 

El regidor assenyala que hi haurà una àmplia comunicació per tal que tots els veïns 

sàpiguen quin és el procés de regulació de l’estacionament. 

1a intervenció: La senyora Rosa Maria Canals expressa que el projecte ja es va presentar 

fa un any i pregunta per què s'ha tornat a presentar i quan s'executarà. També demana 

una explicació més detallada de la ubicació de les zones verdes i els aparcaments. 

2a intervenció: La senyora Aurora Ferrer es mostra sorpresa pel tractament a un local al 

carrer Jordi Girona i demana aclariments sobre la seva activitat. 

3a intervenció: La senyora Marta Carretero també demana una explicació detallada de les 

zones d'aparcament. Manifesta que les zones blaves no ajuden als veïns. 

4a intervenció: La senyora Sheila Herrero pregunta si totes les places d'aparcament seran 

regulades. 

La senyora Irene respon que la totalitat dels aparcaments seran regulats. El 2022 es farà 

un estudi i es demanaran suggeriments abans de l'execució. 

El regidor demana l'adreça del local del carrer de Girona per poder esbrinar la llicència 

d'activitats atorgada i poder enviar-hi el servei d'inspecció. 

La senyora Sara Jaurrieta constata que hi va haver una inspecció i el local, que actualment 

s'està remodelant, té llicència d'activitats de restaurant. No es permetrà cap activitat no 

regulada per la normativa. 

5a intervenció: Josep Maria Guillumet explica que el local serà una cocteleria i no entén 

com es pot donar permís a un local que no compleix les mesures d'accessibilitat. Es van 

fer al·legacions i va sorprendre el resultat de la inspecció. 

El regidor explica que el local ja té una llicència atorgada i es verificarà el compliment de 

la normativa. 

 

5. Torn obert 

1a intervenció: El senyor Toni Segarra voldria que s'estudiï la mesura de treure les males 

herbes al carrer de Can Falgàs per guanyar places d'aparcament. 

El senyor Bassa explica que el Pla Director del barri de la Mercè contempla l'expropiació 

de Can Falgàs. Expressa que Parcs i Jardins vol respectar les plantes. Es van generar una 

vintena de places d'aparcament al carrer de Joan d'Alòs, que ja estan en funcionament.  



 
 

 

 

 

2a intervenció: El senyor Salvador Tous pregunta si l'Ajuntament podria adquirir el local 

de La Caixa si quedés lliure. Al carril bici de l'avinguda Diagonal hi passen tota mena de 

vehicles i no es respecten els passos de vianants. 

El regidor manifesta que es farà arribar la necessitat de mantenir el caixer. Informa que 

s'està treballant en el projecte de remodelació i ajust del carril bici entre la Facultat de 

Dret i Esplugues. La Guàrdia Urbana fa molts avisos pedagògics i en mes i mig ha posat 

114 sancions a les Corts. 

3a intervenció: La senyora Marta Carretero pregunta quan està previst obrir el passatge 

de Trias i Giró, si s'avisarà els veïns per ser-hi presents, i si el nom és el que es va proposar 

des de l'associació. 

 

El regidor informa que l'obertura del passatge s'està negociant amb la Universitat de 

Barcelona. El nom de Josep Canals ja va ser aprovat pel Consell Plenari i ho té pendent la 

Ponència del Nomenclàtor de Barcelona. 

4a intervenció: La senyora Lourdes comenta que les necessitats de veïns i botiguers no 

sempre són les mateixes i demana que també es contacti amb els comerciants. 

5a intervenció: La senyora Rosa Maria pregunta per l'estat dels jardins de Pedralbes. 

També vol saber l'estat del conveni del festival de Pedralbes. Remarca l'oportunitat per 

comprar el local de La Caixa, com a centre social del barri. Falta d'espais socials a la zona. 

A més, demana un esforç per millorar la comunicació als Consells de Barri. 

6a intervenció: El senyor Guillumet voldria que l'Ajuntament fes gestions per obtenir el 

local. 

El regidor fa saber que quan hi hagi una primera proposta tothom participarà de la 

construcció del disseny de l'aparcament. Informa que els tècnics estan treballant en 

l'assumpte dels jardins de Pedralbes i del festival. Cal dialogar amb Patrimoni de la 

Generalitat per veure la intenció de futur a l'espai. 

No es vol generar expectatives de comprar un local, ja que el pressupost municipal no 

preveu aquesta inversió. 

El regidor agraeix la participació i clou el Consell de Barri de Pedralbes. 

 


