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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA I HISENDA 

 

A Barcelona,  a les 19.00 hores del 3 de novembre de 2015, s’inicia la sessió del Consell 
Sectorial d’Economia i Hisenda, reunit a la sala de reunions de la planta baixa del Districte de 
les Corts (plaça de Comas, 18). 

Excusa la seva assistència el conseller Albert Pérez, i presideix aquest consell la Sra. Tatiana 
Guerrero Muñoz, per substitució. 

Assistents: 

• Eix Comercial Sants - Les Corts , Josep M. Gòdia 
• Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes, Anna Ferrer i Teresa Porredon 
• Marc Faustino, CUP 
• Lídia Gàllego, CIU 
• Matias Ramon, CIU 
• Miriam Casanova, PPC 
• Jordi Castella, ERC 
• Carlos Hornero, PSC 
• Joan Cambronero, gerent del Districte 
• Xavier Cubells, director de la Direcció de SPT 
• Flora Torrents, secretària del Consell 

Ordre del dia: 

• Procés participatiu del Pla d’actuació municipal i del Pla d’actuació del Districte 
• Objectius i continguts del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda 
• Torn obert de paraules 

 

La consellera tècnica explica el nou procés que s’inicia del PAM-PAD, amb l’objectiu prioritari 
d’obrir el procés de participació per a l’elaboració de PAD al màxim nombre de veïns, i afavorir, 
així, la seva implicació.     

Per tal de garantir el procés, s’informa que es crearà una comissió de seguiment del PAD, en 
què estaran representats els diferents sectors (veïns, tècnics, entitats, comerços i representants 
polítics) per tal de vetllar perquè totes les propostes hi siguin recollides. 

 



 
 
 
 

Acords: 

L’eix comercial es compromet a passar aquesta informació als seus associats i fer retorn de les 
propostes. 

Es demana tractar en aquest consell, a part de comerç, consum, treball i turisme, els nous 
àmbits com ara economia social i noves formes de treball cooperatiu, impostos o gravàmens 
municipals, entre altres. 

Cal afavorir que les compres que fa el Districte siguin, si és possible, en el comerç o empreses 
del barri. Es demana una relació de possibles accions per fer. 

S’acorda que al proper consell es recuperi el Pla de comerç i turisme i s’adapti a les noves línies 
de treball.  

Demanen poder mantenir l’horari del consell a les 20.00 hores. 

Es comenta que el nou nom donat a aquest consell no és gaire clarificador i és poc proper al 
districte.  

 

Sense més assumptes per tractar, el consell es clou a les 20.15 hores. 

 

 

La secretària  

Flora Torrents Sesé 

 

     Vist-i-plau  

Presidenta del Consell Sectorial,  

per substitució  

 

 

Tatiana Guerrero Muñoz 

 


