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Comissió Consultiva de Drets Socials, de 
Ciutadania i Economia Sostenible   

 

Data de la sessió: 06 d’octubre de 2020 

Hora de la convocatòria: 18.00 h 
Lloc: Sala Felip Capdevila de la seu del Districte d’Horta-Guinardó (Rda. Guinardó, 49). 
Sessió retransmesa en streaming a través de la pàgina web del Districte www.barcelona.cat/horta-
guinardó 
 

 

Assisteixen 

- Elena Tarifa (BComú) 

- Carme Garcia (PSC) 

- Magna Martin (ERC-AM) 

- Nicolas Ortiz (Cs) 

- Milagros Casas (BxCanvi) 

- Arnau Vives (JuntsxCat) 

- Ricard Farín (ERC) 

- Pilar Causapié de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori, com a secretària de la 
Comissió. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Inici curs escolar 2020-21 al Districte. Ampliem les escoles 

3. Espais per la campanya de vacunacions 

4. Projectes «Impulsem el que fas» a Horta-Guinardó 

5. Seguiment La Clota Cotreball 

6. Projectes del programa de comerç al Districte 

7. Proposta metodològica per treballar mesures del pla de xoc per la recuperació sòcio-
econòmica al Districte. 

8. Torn obert de paraules. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Les conselleres Carme Garcia i Elena Tarifa donen la benvinguda als assistents i pregunten si les 
persones assistents donen per aprovada l’acta de la sessió anterior. Es dóna per aprovada. 

 

2. Inici curs escolar 2020-21 al Districte. Ampliem les escoles 

Elena Tarifa explica que amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels centres educatius 
de la ciutat, l’Ajuntament i el Districte han posat a la disposició dels centres escolars espais 
exteriors i interiors perquè es pugui desenvolupar l’activitat lectiva. 
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 En total, 18 centres públics i 13 centres concertats han demanat la gestió dels accessos 
als centres amb petició, o bé de tanques o de la Guàrdia Urbana. En alguns casos amb 
talls de carrer. 

 2 centres han demanat limitació d’aparcament al carrer. 

 5 centres han demanat utilització de parcs i jardins: Jardins de Can Fargues, Jardins de 
Pla i Armengol, Parc de les Heures, Jardins Poesia, plaça Mossèn Ferran Palau, Parc 
Guinardó i el solar del carrer Sardenya. 

 2 centres faran activitats al CEM Guinardó, a l’Escola Oficial d’Idiomes del Guinardó, a 
l’Escola Municipal de Música Can Fargues i a les Pistes Poliesportives del carrer Tenerife. 

 Des del Consorci s’han fet recomanacions als centres, com ara: respectar horaris, 
habilitar diversos accessos del centre, utilitzar tanques per delimitar espais, evitar que les 
famílies entrin als centres, utilitzar les sessions de formació que ofereix Guàrdia Urbana a 
les AFA (mòduls formatius per a pares i mares voluntàries). 

Aquest projecte es mantindrà actiu durant tot el curs escolar perquè els centres puguin reajustar 
les seves necessitats. El 15 d’octubre es tancarà una primera fase de peticions amb els 280 
espais externs i interns que s’han fet a tota la ciutat i posteriorment es començarà una segona 
fase de valoració i de peticions d’altres espais. 

S’obre un torn d’intervencions. En primer lloc, s’atenen preguntes presencials i després virtuals: 

- Arnau Vives (JuntsxCat): Dóna les gràcies per la informació i comenta que aquestes dades 
s’haurien de compartir també en un Consell d’Educació del Districte. Recorda que el GM 
JuntsxCat va demanar que es convoqués de forma immediata abans de les vacances d’estiu i 
es va proposar convocar-lo per a la primera quinzena de setembre. Tanmateix, encara no 
s’ha convocat. Valoren que no hi ha hagut l’espai per debatre si les gestions s’han fet bé. Està 
previst convocar-lo? 

o Elena Tarifa: Sí, està previst convocar-lo tan aviat com sigui possible, en concordança 
amb la disponibilitat de la comunitat educativa. Recorda que, tot i que el 15 d’octubre 
es tanca la primera fase, aquest procés tindrà una segona fase per adaptar el 
projecte a les noves necessitats i demandes. 

 

3. Espais per la campanya de vacunacions 

Elena Tarifa informa que el Consorci de Salut ha demanat als Districtes poder disposar d’espais 
municipals per posar en marxa la campanya de vacunacions que previsiblement començarà el 15 
d’octubre i s’allargarà durant 3 mesos aproximadament. 

S’ha creat també una taula de ciutat liderada per la Direcció de Coordinació Territorial. S’està 
acabant de concretar els espais que es necessiten i les possibilitats que tenen els equipaments, 
perquè sent prioritària la salut, la resta d’equipaments puguin desenvolupar també la seva 
activitat. Previsiblement: 

- CAP del Carmel podrà tenir espai al centre cívic del Carmel. 

- CAP Sant Rafael està en coordinació amb el CEM Olímpics. 

- CAP d’Horta tindrà espai a la Biblioteca Can Mariner. 

- CAP Sanllehy està revisant possibilitats a la Biblioteca del Guinardó i a algun altre 
equipament de Can Baró. 

- EAP Sardenya podrà utilitzar el casal de gent gran del Baix Guinardó. 

- CAP del Guinardó utilitzarà el seu propi pati. 
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4. Projectes «Impulsem el que fas» a Horta-Guinardó 

Carme Garcia presenta aquest punt. La convocatòria 2020 (que s’executarà en 2021) ja està 
oberta. En aquesta ocasió, hi ha 7 modalitats (una d’elles nova: projectes vinculats al Pla de 
Barris). Els projectes són subvencionables fins al 80 %, amb un límit de 40 000 euros. Estan 
pendents de resolució. S’han presentat 22 projectes de Districte, o de ciutat però amb impacte a 
Horta-Guinardó.  Està pendent la resolució i dotació econòmica definitiva. Es valora positivament 
la participació. 

En aquest moment, 5 dels projectes de la convocatòria del 2019 estan en desenvolupament: 

 Music Mentoring. Professionalitzant el futur!  

 Fundació Privada Jovent. Cuina per l’ocupació 

 Matebcn  

 Xarxa de Consum Responsable. Mercat de Pagès del Guinardó 

 Ocupa't Bcn  

Sobre aquest punt no hi ha preguntes. 

 

5. Seguiment La Clota Cotreball 

El cotreball està obert amb totes les mesures de seguretat per prevenir la COVID-19. 

Actualment hi ha 32 projectes funcionant i 43 coworkers. Hi ha hagut 7 baixes de projectes (9 
persones) i 7 noves altes (10 persones). 

Carme Garcia valora que és un projecte que té una vinculació amb el districte més enllà de 
l’activitat laboral. Les entitats, escoles i persones estan molt contentes amb els serveis rebuts a 
través del retorn social. 

S’obre un torn de paraules per atendre preguntes: 

- Nicolàs Ortiz pregunta quin tant per cent d’ocupació hi ha? Quants anys de permanència són? 

o Encara hi ha una possibilitat de créixer. Està sobre el 70 % de la seva capacitat, 
aproximadament. Pel que fa a la permanència, ara mateix el programa fa dos anys 
que funciona i, en efecte, els projectes tenen una durada de tres anys, com a màxim. 

- Mari Carmen Catalan, de l’AVV Horta, pregunta a través de la plataforma virtual: Hi ha 
avaluació de projectes? Hi ha quelcom per escrit? Cotreball i els que heu explicat abans. 

o Hi ha una taula tècnica on s’avaluen els projectes del Cotreball. En aquesta taula 
tècnica hi ha un grup on es fa seguiment continuat i hi participen les persones que 
formen part del projecte. A la pàgina web hi ha també informació per escrit: 
barcelona.cat/pdehortaguinardo/laclotacotreball. 

 

6. Projectes del programa de comerç al Districte 

Carme Garcia explica projectes que s’han executat o estan en marxa, a banda dels projectes més 
generals. La taula de Comerç es convocarà aviat i s’acabaran de tractar tots els temes: 

 Projecte de digitalització i posicionament del comerç: 

Es tracta d’un acompanyament personalitzat al petit comerç de barri per millorar la seva presència 
a xarxes socials, visibilitzant-lo i dotant-lo d’un millor posicionament per tal d’afavorir la seva 
competitivitat.  

 Compra al barri des de casa: 

Prova pilot fins a final d’any per l’estudi i definició de la viabilitat d’un servei de distribució de béns 
de proximitat als barris del Districte que doni suport al petit comerç, a les entitats i a la ciutadania 
prioritzant els col·lectius amb més vulnerabilitat, a la vegada que permeti estudiar la viabilitat 
social i econòmica d’un servei d’aquestes característiques de manera estable. 
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Es troba en fase inicial. S’han contractat empresa col·laboradora que farà la distribució, s’està 
contactant amb les entitats i s’ha començat la diagnosi. 

 Web de comerç del Districte: 

És una eina de suport directe al comerç de proximitat. El web incorpora un cercador. 

Actualment, hi ha 1541 establiments registrats que són visibles, dels quals, 279 són associats. Es 
continuen fent visites personalitzades als comerços perquè incloguin la seves dades. 

 Enfortiment del teixit associatiu i el comerç: 

L’objectiu és enfortir les associacions i el comerç a Horta-Guinardó, fent que les entitats siguin 
més representatives i reforçant la participació de la comunitat de comerciants. 

Els destinataris del projecte seran entitats de comerç, que han d’ampliar o consolidar els 
associats del seu territori, i els comerciants dels barris que no compten amb una associació de 
comerciants. 

 Projecte de cooperació i suport a projectes de les entitats de comerç del Districte:  

Es fa seguiment de les activitats que realitzen les entitats de comerç i el petit comerç, treballant 
sobre el terreny per assessorar i acompanyar.  Actualment, es comença a treballar en la 
campanya de Nadal. 

 Actualment, des del Districte s’està ajudant a la difusió de la guia pràctica de serveis que 
ha editat l’Ajuntament de Barcelona, i que recull les 55 mesures per a la reactivació 
econòmica que ha aprovat el consistori arran de la situació generada per la COVID-19.  
 
 

No hi ha preguntes. 
 

7. Proposta metodològica per treballar mesures del pla de xoc per la recuperació 
socioeconòmica al Districte. 

Carme Garcia explica que es proposa fer una mesura de govern per al Consell Plenari de 
desembre. Per tal que doni temps de recollir propostes, tant de partits polítics com d’entitats i 
d’individualitats interessades, es proposa crear un grup de treball d’aquesta comissió consultiva, 
en què s’incorporin òrgans de participació vinculats a la taula d’ocupació, de la taula del Pla de 
Desenvolupament Econòmic (PDE), a col·lectius interessats, etc., per crear un procés participatiu 
que incorpori propostes. 

Els resultats d’aquest procés s’incorporaran al PDE d’Horta-Guinardó i s’intentarà posar en 
pràctica al més aviat possible.  

- Ricard Farin (ERC): En cas que aquesta proposta vingui derivada del Pacte per Barcelona, hi 
ha un acord de portaveus pel qual, a qui li correspon liderar el Pacte és a les presidències 
dels districtes. Estaven preparant una proposta que volien presentar a tots els grups 
municipals per com baixar el pacte de ciutat cap a Horta-Guinardó. 

o Carme Garcia: El Pacte de Barcelona és més ampli que Ocupació i Comerç, i en 
efecte, arrelar-ho al territori és una obligació dels representants polítics. Tanmateix, 
com que aquest aspecte ens preocupava, en comptes de fer només una mesura de 
govern pactada només amb els sectors econòmics o comercials i d’ocupació, la 
proposta podria ser una part del Pacte de Barcelona al territori. 

o Elena Tarifa: Es fa una mesura de govern més enllà del Pacte de Barcelona, que és 
una mesura molt específica de reactivació socioeconòmica de Districte, ja que hi ha 
elements com el PDE, que s’estan desenvolupant. Abans de desembre es posaran en 
marxa els òrgans de participació. La mesura es farà des del Govern, però amb les 
aportacions de tothom. 

 

8. Torn obert de paraules. 

- Nicolàs Ortiz (Cs)  s'interessa per l’estat de les subvencions de la campanya ordinària. 



 
 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

 
Comissió Consultiva de Drets Socials, de Ciutadania i Economia Sostenible 06 d’octubre de 2020  

5 

o Pilar Causapié: Quasi tots els pagaments estan fets. En alguns casos hi ha 
justificacions pendents o falta alguna documentació que falta presentar.  Tanmateix, 
els pagaments estan molt avançats. 

- Ricard Farin (ERC): Es va dir que amb les subvencions per festes majors es donaria 
l’oportunitat de redefinir els projectes per tal de mantenir-les. És cert que les subvencions de 
festes majors s’hauran de tornar? Per què? 

o Pilar Causapié: L’objecte d’un projecte no es pot modificar en una subvenció. De tota 
manera, hi ha barris que estan programant festes majors canviant el format i d’altres 
que han reduït la despesa o han decidit no fer-ne. En tot això s’està fent 
acompanyament perquè les entitats puguin aprofitar les subvencions en la mesura 
que sigui possible. Qualsevol dubte concret es pot parlar amb la tècnica de barri. 

- Milagros Casas (BxCanvi): Respecte al programa de comerç al districte i sobre les mesures 
que s’han esmentat, hi ha dades sobre l’impacte que han tingut en el comerç? S’han modificat 
les mesures que no han funcionat? 

o Carme Garcia: Estan en marxa i en fase inicial. Tanmateix, es recull la proposta i 
s’enviaran les dades sobre l’impacte. 

- Nicolàs Ortiz (Cs) pregunta si hi havia una dotació de aproximadament 40 000 euros sobrant 
de la partida subvencions , en què s’ha gastat. D’altra banda, vol saber si s’han obert més 
antenes de Serveis socials. 

o Carme Garcia: Hi havia una dotació de 38 000 euros que s’ha destinat a projectes 
socials.  No s’han obert més antenes de Serveis socials, depèn de l’Institut. 

 

 

 

Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:44 h. 


