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

 

 

Comissió Consultiva de Drets Socials, de Ciutadania i 
Economia Sostenible   

 

Acta de la sessió: 3 desembre 2019 

Hora de la convocatòria: 18:00 hores 

Seu del Districte (Ronda del Guinardó, 49) 

Assisteixen: 

Els/les  consellers/es Carmen Garcia (PSC), Elena Tarifa (BComú-E), Pablo Ramos (BComú-E),  

Maria Calvet (BComú-E), Maria Luisa D’Addabbo (BComú-E), Magna Martín (ERC-AM), 

Nicolás Ortiz (C’s), Milagros Casas (BxCanvi), Arnau Vives (JuntsxCat).   

Entitats: Jordi Carrió de l’AVV Joan Maragall del Guinardó, Josep Maria Dueñas i Eva Caro de 

l’AVV Montbau, Núria Arévalo de l’AVV Turó de la Rovira i Luis Cairell de l’AVV de la 

Teixonera. 

Tècnics/ques: Maria Moya de Barcelona Activa, Jordi Pons i Pilar Causapié de la Direcció de 

Serveis a les Persones i Territori, aquesta última  com a secretaria de la comissió. 

Ordre del dia 

1. Repàs dels projectes vinculats al Pla de desenvolupament econòmic  de Districte   

2. Informació sobre la convocatòria general de subvencions 2020   

3. Informació sobre la campanya de Nadal del comerç i altres activitats vinculades a les 

entitats del Districte   

4. Activitats  vinculades al 25N – Dia internacional per l’eliminació de la violència envers les 

dones   

5. Proposta de preus públics 2020   

6. Torn obert de paraules 

 

Les conselleres Carmen Garcia i Elena Tarifa donen la benvinguda als assistents i presenten 

l’ordre del dia. Carme Garcia explica que el tema de preus públics s’explicarà conjuntament 

amb la Comissió Consultiva d’Ecologia Urbana.  

 

1. Repàs dels projectes vinculats al Pla de desenvolupament econòmic del Districte 

 

La consellera presenta a Maria Moya, referent al districte de la Direcció de Proximitat de 

Barcelona Activa. La Maria explica que el PDE és el full de ruta per a la dinamització i 

transformació socioeconòmica del districte de 2018 a 2022 que es va aprovar l'1 de març de 
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2018 i està impulsat  conjuntament pel Districte, la Direcció de desenvolupament de 

Proximitat de Barcelona Activa, en coordinació amb totes les altres àrees de l'Ajuntament 

dedicades a la Promoció Econòmica i el Comerç.  Es va elaborar a partir de propostes del 

teixit veïnal, comunitari, empresarial, comercial i social d’Horta- Guinardó.  Bàsicament es 

tracta de l’alineació de recursos, serveis i programes que es fan al districte en relació a la 

promoció econòmica. 

 

La  Maria explica les principals accions del 2019. Recorda però que algunes de les dades que 

presentarà són del 2018 perquè a data d’avui encara no s’ha fet l’avaluació anual del 2019 ja 

que es fa una vegada acabat l’any.  

 La inauguració i posada en marxa de l'espai municipal  La Clota Cotreball,  que es va 

obrir a finals del mes de maig. Destaca del projecte que els cotreballadors han de fer 

hores de retorn social com a compensació pel fet d'estar  ubicats a l'espai. Al mes de 

novembre 2019 hi ha 35 projectes i 51 persones cotreballadores desenvolupant el 

seu projecte  i s'han executat 232,5 hores de retorn social. 

 Edició d'una carpeta de materials i recursos d’interès per aquelles persones que 

volen iniciar una activitat a Horta-Guinardó. 

 El projecte de la nova web del comerç d'Horta-Guinardó. 

 La finalització del projecte de l'Associació Catalana pel Foment del Bé Comú: han 

intervingut 10 empreses del districte en 6 tallers orientats per analitzar els diferents 

àmbits de l’empresa, des de la perspectiva dels valors del foment del bé comú. 

 Execució de la 2a convocatòria de subvencions de Barcelona Activa "Impulsem el que 

fas", i la publicació i resolució provisional de la 3a convocatòria. 

 Execució de la 2a convocatòria de subvencions d'"Enfortim ESS 2018". 

 La Posada en marxa del protocol d'intermediació laboral, amb la intervenció de 10 

entitats en el protocol. 

 S'han realitzat 12 contractacions (6 plans d'ocupació municipals i 6 del programa 

formació i treball). 

 S'ha continuat treballant per buscar alternatives a la ubicació del punt d'orientació 

laboral de Districte.   

 

2. Informació sobre la convocatòria general de subvencions 2020   

 

La  Pilar Causapié  dóna informació sobre la propera convocatòria de la campanya general de 

subvencions 2020.  Explica que està prevista del 2 al 30 de gener per la presentació de 

projectes.  Recorda que aquest any es pot presentar exclusivament per via  telemàtica, a 

través del  Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona:  (http://www.bcn.cat/tràmits), 

seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits, des de les 00.01h a les 23.59h 

Informa que al Districte hi ha prevista el dia 19 de desembre una sessió informativa a les 

entitats.  Altres districtes i àrees de l'Ajuntament també organitzen sessions, i Torre Jussana 
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elabora cada any tutorials i formacions per les entitats de la ciutat. Es pot trobar més 

informació a la seva pàgina web http://www.tjussana.cat/. 

La convocatòria general 2020 d' enguany incorpora el criteri d'avaluació general de l'impacte 

dels Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials 

(contractació sostenible, etc.) del projecte.    

La data prevista per l’aprovació de la Convocatòria a la Comissió de Govern és el 5 de 

desembre de 2019 i el període de presentació de sol·licituds està previst del 2 al 30 de gener 

de 2020. 

3. Informació sobre la campanya de nadal del comerç i altres activitats vinculades a les 

entitats del Districte  

  

La consellera Carme Garcia explica les Activitats de Nadal vinculades al comerç de proximitat 

del Districte: 

  

 33 activitats a proposta del comerç i mercats d’Horta-Guinardó. Inclosa cavalcada de 

reis del districte i altres cavalcades dels barris. 

 11 activitats a proposta de la Direcció de Comerç que fan les entitats  de comerç  

Recorda que la campanya de Nadal està publicada a la web de l’Ajuntament i del Districte.  

 

4. Activitats que s’han fet vinculades al 25N – Dia internacional per l’eliminació de la 

violència envers les dones   

 

La consellera Elena Tarifa explica el programa d’activitats que es van fer vinculades al 25 de 

novembre. És una programació d’activitats que organitzen entitats i equipaments que 

recolzem des de Districte. Des de fa anys es fa un acte de record a les dones maltractades i 

víctimes durant l’any promogut pel Consell de dones del Districtes. La consellera convida a 

les entitats a la seva participació tant pel proper 25 de novembre com pel 8 de març del 

2020.  

 

5. Proposta de preus públics 2020   

 

La consellera Carme Garcia explica que ara que estan presents els assistents a la Comissió 

Consultiva d’Ecologia Urbana, passem a explicar la proposta de preus públics 2020 a les dues 

Comissions. Explica el Jordi Pons que els preus públics incorporen la quantitat que la 

ciutadania ha de pagar per participar en les activitats que s’ofereixen en els equipaments 

municipals de proximitat: activitats formatives, com els cursos i tallers, activitats de difusió 

cultural o de suport a la creació, tallers familiars, itineraris culturals i cessió d’espais. 
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El Districte d’Horta-Guinardó ha mantingut els mateixos preus des de l’any 2012. Aquest any, 

seguint les indicacions a nivell de ciutat, el Districte  proposa un augment general d’un 4% 

únicament en cursos i tallers, l’arrodoniment del preu dels espectacles i el manteniment de 

la resta de preus. 

 

Així, en el cas dels centres cívics, el Districte s’acull a la proposta de l’ICUB, que contempla: 

- Un conjunt de preus comú a tota la ciutat. 

- Estableix una forquilla en les activitats formatives que permeti a cada  territori adequar el 

preu en funció de les característiques de la població destinatària i la tipologia de les 

activitats, 

- La proposta també incorpora l’arrodoniment dels preus dels espectacles, a l’alça o a la 

baixa, per tal de facilitar-ne el pagament i evitar decimals, i el manteniment del mateix preu 

en la cessió d’espais i en les activitats de suport a la creació. 

 

En la resta d'equipaments (casals de barri, casals de gent gran i casals infantils) s’ha aplicat 

bàsicament el mateix criteri, incrementant únicament el preu de cursos i tallers en un 4% i 

arrodonint el preu dels espectacles.  

 

Als equipaments esportius, seguint també la proposta de l’IBE s’augmenten els preus un 

0,6%. 

 
6. Torn obert de paraules 

 

Apareix la dificultat que algunes entitats estan tenim per aconseguir el certificat digital. Des 

del Districte es posa a disposició assessorament tècnic per atendre les entitats.  

Des de l’AVV de Montbau pregunten pels projectes del PDE específics de Montbau.  

Expliquem que els projectes del PDE són de Districte,  quan un projecte com el cotreball està 

ubicat en un barri en concret,  l’accés i la possibilitat de beneficiar-se és igual per a tota la 

ciutadania d’Horta-Guinardó. 

Des de l’AVV del Guinardó pregunten per la licitació en marxa dels bars del Casal Mas 

Guinardó i  del Centre Cívic del Guinardó. Expliquem el moment en el que està el procés de 

licitació.  

 

 

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 19:15 h  

 

 


