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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA I HISENDA 

 

A Barcelona a les 20 hores del 3 de maig de 2017, s’inicia la sessió del Consell Sectorial 
d’Economia i Hisenda presidit pel Conseller Carlos Hornero Sánchez reunit a la Sala de 
reunions planta baixa del Districte de Les Corts, plaça Comas 18. 

Assistents: 

• Eix Comercial Sants-Les Corts, Josep Mª Gòdia 
• Coodin SCCL , Pedro Imaz, Jaume Colillas i Jesús Mir 
• Associació de comerciants de les Corts, Silvia Coronas  i Javier Català  
• Sgima, Lali Altés  
• Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes, Teresa Porredón i Lourdes Garcia  
• Associació Venedors del Mercat de les Corts, Josep Mª Banach i Pilar Gomà 
• Jordi Castellana, ERC 
• Matias Ramon, Grup Municipal Demòcrata 
• Carlos Hornero, PSC 
• Flora Torrents, Secretària del Consell 

Ordre del dia: 

1.- Aprovada l’acta de l’últim Consell de 13 d’abril de 2016 

2.- Pla de Promoció Econòmica al districte.  

El Conseller, Carlos Hornero explica el document que es presenta inclou els diferents 
àmbits de treball: Comerç, Turisme, Economia Social i Barcelona Activa. 

Els punts rellevants en l’àmbit comerç : 

1. Accions conjuntes entre comerç proximitat i grans centres comercials  
2. Pla de Comerç de districte 
3. Promoció comerç mitjançant la xarxa comunitària i l’ús de l’espai públic 
4. Donar resposta a la desertització comercial  

Els projectes de dinamització i desertització comercial actualment en marxa ens permet 
donar sortida a bona part dels objectius marcats. 

Del Pla de desertització comercial de Maternitat-Sant Ramon es conclou la creació de la 
primera associació de comerciants de Barri.   



 
El projecte de dinamització entorn de l’Illa , està plantejat com un futur APEU i per tant un 
nou model de promoció de l’entorn . 

Es detallen les diferents actuacions realitzades : elaboració del primer llibre de comerç 
arrelat, acció artística a cel obert a l’eix comercial , primera mostra ecològica i sostenible , 
participació de més de 600 comerços a la campanya de Nadal inclusiva entre d’altres. 

S’explica que està previst que hi hagi una nova mesura de ciutat per establiments de 
restauració. El districte farà alguna acció de promoció dins d’aquesta mesura. 

Els punts rellevants en l’àmbit de turisme: 

1. Pla de Turisme 
2. Elaborar projectes que incorporin la línia de treball de districte sobre turisme inclusiu  
3. Facilitar la informació del districte als diferents agents i operadors 

Aquest 2017 es definirà l’estratègia territorial de l’activitat turística al districte. 

El projecte, actualment en marxa de promoció econòmica i turística a l’entorn del 
F.C.Barcelona ens aportarà propostes per posar en valor espais i establiments no solament 
de l’entorn directe sinó de districte . Tanmateix ens inclourà variables de noves necessitats 
de negocis/comerç. 

Continuar treballant  la línia ja endegada sobre turisme inclusiu ens posiciona com a districte 
referent on aquests dos àmbits treballen de la mà.  

La definició de noves rutes-itineraris turístics, algunes d’elles en visió inclusiva amb material i 
professionals al capdavant i el projecte de recerca per a la millora de l’accessibilitat de 
persones amb discapacitat intel·lectual als establiments turístics , comerç de proximitat i 
centres comercials conformen algunes de les accions que es porten a terme al districte. 

El districte treballa de forma transversal el comerç i turisme ja que en molts casos 
conflueixen objectius i accions a realitzar. 

Els punts rellevants en l’àmbit d’economia social : 

1. Actes i xerrades de comerç responsable i sostenible 
2. Estudi, diagnosi propostes sobre economia social  
3. Xarxa de comerç verd 
4. Finançament alternatiu  

Aquest any s’ampliarà la xarxa de comerç verd al barri de Maternitat-Sant Ramon i 
Pedralbes. 

Pel que fa a Barcelona Activa es detallen els diferents programes que es porten a terme al 
districte sobre enfortiment al comerç, foment de l’ocupació i suport a l’emprenedoria . 

Destacar la creació d’un grup motor de promoció econòmica al districte. 

Intervencions: 



 
Eix comercial, J. M. Gòdia: demana que els projectes aprovats tinguin continuïtat en el temps  
per tal d’aconseguir millors resultats i no es variïn si funcionen per canvi de mandat. 

Demana informació sobre la regulació d’ordenança de terrasses. El Conseller C. Hornero 
comenta que s’està negociant  

Crec que  la part de turisme no està representada al Consell. 

Explica una nova eina que s’està treballant des de la Fundació Barcelona Comerç per fer 
compres i que serà de gran importància pels comerços associats.  

ERC, Jordi Castellana: és important el treball transversal de comerç i turisme. Els projectes 
actualment en marxa dinamitzaran comercialment  i turísticament el territori . 

Associació de venedors del Mercat de les Corts, J.M- Banach demana que es netegin els 
espais on hi ha pintades , sobretot a l’entorn del mercat. 

Associació de venedors del Mercat de les Corts, Pilar afegeix que tot i que els APEUS son una 
bona fórmula a plantejar , a data d’avui encara no està la legislació que ho faci viable. 

Associació de comerciants de les Corts, Silvia : remarca que la plaça Bacardí és un punt 
negre i molt deteriorat, actualment molt monopolitzat com a zona de gossos. Vol saber si 
està previst alguna remodelació urbanística i si es pensa en clau turística, d’interès pel barri. 
Demana també intervenció puntual per poder fer-ne ús per part de les veïnes/veïns.  

Vol deixar constància de la participació del comerç del barri als dos punts de festa major, 
Benavent i av. Sant Ramon. 

Associació comerciants El Mirall de Pedralbes, reitera la necessitat d’estar connectats a nivell 
de barri amb el bus 113 i altres que arribin de Sarrià. El comerç de Maternitat-Sant Ramon 
també s’adhereix a la demanda, vol més connexió de barri. 

El Conseller, Carlos Hornero explica que hi haurà un nou espai per a gossos al barri , ja s’hi 
està treballant. Afegeix també que es millorarà l’espai de Superilla amb l’objectiu d’afavorir la 
mobilitat dels vianants.  

3.- Presentació del  projecte “Dinamització comercial a l’entorn del centre comercial Illa 
Diagonal “. Els components de Coodin expliquen quina és la zona objecte del treball i quins 
son els objectius a aconseguir fins a finals d’any. Donar protagonisme , posar en valor i 
fomentar el comerç de proximitat així com implicar als diferents operadors de la zona per un 
objectiu comú de millora de l’entorn en l’àmbit econòmic i social son objectius marcats.  

 

Sense més assumptes a tractar, el Consell es clou a les 21.40 h 

 

La Secretària  



 
Flora Torrents Sesé 

 

Vist-i-plau  

President del Consell  

Carlos Hornero Sánchez 


