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ACTA núm. 3/2022 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA D’ECONOMIA, 
HISENDA I COMERÇ DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

 
 
A Barcelona, essent les 17:30 h de l'11 de juliol de 2022, es reuneix la Comissió Consultiva 

d’Economia Hisenda i Comerç del Districte de les Corts a la Sala de Plens del 
Districte, situada al soterrani de la seu, a la plaça Comas, 18, sota la presidència de la 
consellera Sra. Irene Morales Morales, a la qual assisteixen els consellers i conselleres 
membres, Sr. Manuel Becerra Hormigo, Sra. Laura Cañadas Pla, Sr. Josep Ma. 
Gebelli Isart, el Sr. Iván Condés i el Sr. Juan Castelló Dominguez , assistits pel 
secretari delegat per decret de 4 de maig de 2022, Sr. Oscar Fernández Sánchez. 
 

Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Janet Sanz Cid, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans i Sra. Francina Vila Valls, i els consellers Sra. Sonia Reina 
Sánchez i Sra. Irene Pardo Romera. 
 
La presidenta de la Comissió, Sra. Irene Morales Morales, obre la sessió fent esment 

de l’ordre del dia:  

 

1. INFORMAR del full de ruta per a la reactivació econòmica de les Corts 2022-2023. 

La senyora Irene Morales, presidenta de la comissió, cedeix la paraula a la senyora 

Sandra G. Nafria Vázquez, tècnica de la Direcció de Persones i Territori del Districte 

de Les Corts. 

 

 

La senyora Nafria INFORMA del full de ruta per a la reactivació econòmica, que s’ha treballat 

amb Barcelona Activa i amb el Districte, per mantenir el teixit empresarial, fomentar 

l’ocupació, incentivar el consum local, etc. L’objectiu és enfortir i recuperar l’economia. 

S’integren accions en marxa al districte, com el PAD 2020-23 i la mesura “les Corts més 

inclusiva”. 

 

Aquesta mesura té cinc línies estratègiques que es concreten en nou objectius i es desenvolupen 

en 22 accions o projectes. Per mesurar-ne l’impacte hi ha 26 indicadors. Se centrarà en la 

innovació socioeconòmica territorial, comerç i serveis de proximitat, i en fer de les Corts un 

territori socialment responsable. 

 

Les línies estratègiques són: reactivació econòmica des del territori, reactivar el comerç, 

finançament de projectes que dinamitzen l’economia del Districte, treballar amb qualitat, i les 

Corts com a part de la Ciutat. 

 

Els objectius de la primera línia estratègica són: consolidar iniciatives socioeconòmiques ja 

existents, sensibilitzat i visibilitzar iniciatives d’economia social i solidària, promoure les Corts 
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com a territori socialment responsable, i promoure Cristalleries Planell com un espai de foment 

de l’ocupació. 

 

La segona línia estratègica se centra en el comerç i serveis de proximitat i té com a objectiu 

donar suport al desplegament de la mesura de govern de comerç de les Corts. Fa referència a 

mesures de suport al comerç i serveis de proximitat, recolzant les entitats en l'àmbit econòmic, 

d’activitats i d’infraestructura, així com dinamitzar el territori. 

 

La tercera línia estratègica té els objectius de contribuir a la promoció de l’economia en els 

barris del Districte, i noves iniciatives de desenvolupament local. Hi ha una convocatòria de 

Barcelona Activa anomenada “impulsem el que fas”, per donar suport als projectes i assessorar 

a les entitats. 

 

La quarta línia estratègica té com a objectiu l’ocupació. Barcelona Activa té programes 

d’ocupació per al jovent, adults, persones migrades, etc. També hi ha un Punt de Defensa dels 

Drets Laborals que informa persones cuidadores i persones cuidades. 

 

La cinquena línia estratègica inclou l’objectiu de millorar i dinamitzar l’economia local. 

 

El senyor Guillumet demana que se’ls enviï el document de la presentació. 

 

La presidenta explica que es va fer arribar amb la convocatòria del Plenari. 

 

 

La presidenta Sra. Irene Morales pregunta si hi ha alguna pregunta. No havent més 

temes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 17:41 h, del contingut de la qual, 

certifico. 

 
Vist-i-plau         
La presidenta       El secretari (P.D 2/05/2022)
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