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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA I HISENDA 

 

A Barcelona, a les 20.00 hores del 13 d’abril de 2016, s’inicia la sessió del Consell Sectorial 
d’Economia i Hisenda presidit per la consellera Laura Cañadas Pla i reunit a la sala de 
reunions, planta baixa, del Districte de les Corts (plaça de Comas, 18). 

 

Assistents: 

• Eix Comercial Sants - Les Corts, Josep M. Gòdia 
• Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes, Anna Ferrer i Teresa Porredon 
• Marc Faustino, CUP 
• Matias Ramon, CiU 
• Miriam Casanova, PPC 
• Jordi Castella, ERC 
• Carlos Hornero, PSC 
• Flora Torrents, secretària del Consell 

Ordre del dia: 

• Presentació de la nova presidenta del Consell Sectorial d’Economia i Hisenda, Laura 
Cañadas Pla  

• Aprovació de l'acta de l’últim consell, de 3 de novembre de 2015 
• Recull de propostes en l’àmbit d’economia plural del PAM-PAD 
• Informació de projectes de comerç 
• Torn obert de paraules 

 

La consellera Laura Cañadas fa esment de les propostes que s’han fet sobre Comerç, 
Turisme i Ocupació en el marc del PAD de les Corts. 

Fa una breu explicació del debat sobre economia social que es va fer a la Facultat de 
Biologia. Una de les iniciatives que es van proposar és, en el marc de festa major, fer una 
jornada - taula rodona sobre l’economia social al districte amb experiències concretes. 

El conseller Marc Faustino creu interessant convidar al proper consell sectorial les entitats 
participants en aquest debat.  



 
La consellera Laura Cañadas explica els dos projectes de comerç “Desertització comercial“ 
que es porten a terme al districte, al barri de la Maternitat i Sant Ramon, zona de Sant 
Ramon - Racó - Benavent i al barri de les Corts, zona del Triangle Est. Es fa esment de la 
primera fase del projecte.  

Cada un dels projectes té un ritme diferent. Al barri de la Maternitat i Sant Ramon, ens 
trobem amb una fase més avançada, en què ja disposem de dades i inquietuds del barri. 
L’objectiu és aconseguir un grup motor per elaborar un pla de treball que dinamitzi 
econòmicament el barri.  

Pel que fa al barri de les Corts, ens trobem en una primera fase de detecció i contacte amb 
els establiments oberts. 

El conseller Marc Faustino demana que es valori la possibilitat que la zona anomenada del 
Triangle, al barri de les Corts, recuperi l’antic nom de Camp de la Creu. Es comprovarà i es 
parlarà en el proper consell. 

Flora Torrents informa del B-Travel i la representació que hi ha hagut com a districte en 
l’àmbit de turisme. 

El conseller Carles Hornero fa referència a les dades d’allotjament turístic al districte i la 
importància que té sobre el territori.  

Flora Torrents informa de les activitats de la diada de Sant Jordi al districte. 

Josep M. Gòdia fa diferents intervencions: 

Que hi hagi una app que tracti turisme i comerç de manera conjunta. Actualment hi ha 
moltes apps. S’hauria de reforçar i promocionar l’app municipal. 

És necessari comprovar les ocupacions que alguns comerços fan de l’espai públic. 

Comprovar que les llicències que tenen els establiments corresponguin amb el que realment 
venen. 

Demana saber el paper dels “agents cívics”.  

 

Sense més assumptes per tractar, el consell es clou a les 21.00 hores. 

 

 

La secretària  

Flora Torrents Sesé 

 



 
Vist i plau  

Presidenta del Consell  

 
Laura Cañadas Pla 


