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Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i Economia 

Sostenible del Districte d’Horta-Guinardó  

 

 

Data: 23 de febrer de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/DretsSocialsEconomiaSostenibleHorta 

 

Presideixen la Comissió: 

Sra. Carmen García,   Consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional i Promoció 

Econòmica i Ocupació del Districte d’Horta-Guinardó 

Sra. Elena Tarifa,   Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i 

Consum Responsable del Districte d’Horta-Guinardó 

 

Consellers/es: 

Sra. Laura Pi,    GMD ERC 

Sr. Ricard Farín,   GMD ERC 

Sra. Magna Martin,   GMD ERC 

Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat 

Sr. Nico Ortiz,    GMD Cs 

Sra. Mila Casas,   GMD BxC 

Sra. Ma. Lluïsa D’Addabbo GMD BComú 

 

Entitats assistents: 

AVV Joan Maragall del Guinardó 

AVV Baix Guinardó 

AVV Taxonera 

AVV Horta 

 

Tècniques municipals: 

Sra. Pilar Causapié,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó 

Sra. Bàrbara Guix,    Barcelona Activa 

 

 

Total d’assistents: 15 persones 

 

Ordre del dia  

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors  

2. Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó 2021-2023  

3. Estat del procediment de la campanya ordinària de subvencions 2021  

4. Informació sobre la preinscripció escolar curs 2021-2022  

5. Informació sobre els actes vinculats al 8 de març, Dia Internacional de les Dones  

6. Informació sobre la represa a partir de l’1 de març del procés de pressupostos 

participatius  

7. Torn obert de paraules  
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1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

 

Sense cap comentari ni esmena, s’aproven les actes de les sessions anteriors. 

 

 

2. Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó 2021-2023. 

 

La consellera Carmen García, explica el nou Pla de Desenvolupament Econòmic del 2021-

2023, que vol implementar eines per abordar un context on es preveu que la situació de 

pandemia aguditzi una situació de crisi econòmica.  

 

El període de temps que es va acordar a la sessió anterior per recollir propostes al PDE 

s’estenia fins el dia 17 de febrer, però no en va arribar cap fins al dia 22, que en va arribar una 

per part de l’Associació de Veïns d’Horta, i per manca de temps no s’ha pogut treballar aquesta 

proposta. Tot i això, la Consellera expressa que les propostes presentades estan en la línia de 

la filosofia del Pla de Desenvolupament Econòmic, un pla obert que es podrà concretar amb 

altres propostes i projectes que puguin provenir d’entitats, emprenedors o veïnat.  

 

Es mostra en pantalla el document del PDE, el qual es pot consultar al següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-

guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/pde_hg_2123_v14d.pdf 

 

Aquest document recull la diagnosi del Districte, que conté dades sobre l’atur i la baixada de 

renda de la població, entre altres qüestions. Tanmateix, es valora positivament l’activitat 

comercial de proximitat durant el context de Covid, que en comptes de baixar ha augmentat, 

esdevenint un element clau per la vida quotidiana del Districte. A banda de la diagnosi, el PDE 

es concreta en 6 línies estratègiques i 9 objectius, els quals inclouen accions concretes a 

desenvolupar els propers anys.  

  

Després del resum de les línies estratègiques, la Consellera Carmen García prossegueix a 

explicar que s’ha intentat quantificar el Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte, el qual 

disposarà d’aproximadament de 9 milions 400 mil euros. A aquesta xifra provisional se li afegirà 

plans extraordinaris que s’aprovaran els propers dos anys, més els recursos que provinguin 

dels Plans de Barri del Carmel i Can Baró.  

 

Amb relació a la manera en què es realitzarà el seguiment del PDE, s’explica que existiran 

diferents taules del Districte i es donaran comptes al Plenari anual sobre el desenvolupament 

del Pla. 

 

S’obre un torn de preguntes i comentaris sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Lluis Cairell de l’AVV Taxonera:  

 Comenta que no queda concretat 

com funcionarà el sistema del PDE i 

com s’assignaran els diners 

d’aquest.  

 Expressa que el Pla de Barris va 

servir per fer el que s’havia de fer i el 

Carmen García: “Impulsem el que Fas” el 

2017 va fer 6 projectes, el 2018 10, el 2019 

6, i el 2020 s’han presentat 10 projectes 

més. D’aquests, alguns han hagut de plegar 

degut a la pandèmia però majoritàriament 

està funcionant.  

La decisió sobre els diners es basa en uns 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/pde_hg_2123_v14d.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/pde_hg_2123_v14d.pdf
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Intervenció Resposta 

què no.  

 Afegeix que vol saber qui és el 

responsable de donar uns diners a 

persones que munten un negoci i al 

cap de dos anys el deixen “perquè el 

sistema no els ha protegit”. Diu que 

els punts dèbils i forts d’un projecte 

ja s’havien de saber prèviament. 

Apunta que el local de Tecomate al 

barri de la Teixonera no ha funcionat 

i que des de Barcelona Activa s’ha 

d’explicar què és el que ha passat. . 

 

 

criteris tècnics. Impulsem el que fas és un 

projecte que gran ajuda ja que hi ha molts 

casos en què si no hi hagués un impuls 

inicial, gent sense recursos no podria 

començar a emprendre.  

 

Elena Tarifa: En relació a la pregunta sobre 

Tecomate, contesta que aquest projecte que 

es va iniciar a l’anterior mandat i que va 

haver de complir una sèrie de requisits, entre 

els quals hi ha crear un pla de negoci, motiu 

pel qual va rebre les subvencions. 

Malauradament degut a la crisi molts negocis 

han hagut de tancar, i entre aquests 

Tecomate, ha vist tallada la seva activitat per 

la pandèmia i no han pogut continuar. A més 

a més, comenta que el local Tecomate que 

ocupava a La Teixonera, previsiblement serà 

aprofitat per un altre negoci relacionat amb 

l’alimentació. 

 

 

Jordi Carrió, de l’AVV Joan Maragall del 

Guinardó: 

 Demana si dins el programa de 

“Impulsem el que Fas” hi ha hagut 

algun resultat i com està funcionant.  

Demana algun exemple d’un 

projecte que estigui funcionant o 

creixent del programa. 

 

 

Carmen García contesta que de tots els 

projectes que ha comentat abans que estan 

en marxa, la majoria estan funcionant. 

Proposa que en una propera comissió es 

dediqui el temps a parlar sobre els projectes 

del programa “Impulsem el que Fas”, ja que 

la present comissió està centrada en donar 

informació sobre el PDE. També recorda que 

La nova convocatòria està a punt de sortir el 

mes que vé, es podrà presentar qualsevol 

persona que vulgui emprendre al nostre 

districte.  

 

Elena Tarifa també diu que es pot facilitar el 

llistat amb tots els projectes donat que és 

una informació pública.  

 

 

3. Estat del procediment de la campanya ordinària de subvencions 2021. 

 

La Consellera Carmen García explica que enguany no s’han presentat tantes propostes com 

l’altre any, i adjudica el fet al context de la pandèmia que fa que no totes les entitats  puguin fer 

activitats.El 2020 es van presentar 315 propostes, i aquest any 274.  

 

Pel que fa al calendari de la campanya, la Consellera explica que ara mateix estan en període 

de validació tècnica fins al dia 21 de març, i la previsió és publicar al BOP la resolució 
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provisional la setmana del 17 de maig. La publicació de la resolució definitiva –després de les 

alegacions- serà la setmana del 12 de juliol, i esperen que una part de les entitats puguin 

cobrar la subvenció a finals d’estiu o a principis de curs.  

 

S’obre un torn de comentaris i preguntes sobre aquest punt:  

 

Intervenció Resposta 

Lluis Cairell de l’AVV Taxonera: 

 Felicita a l’Ajuntament perquè ha 

coordinat bé l’equip pel que fa a les 

sol·licituds de subvencions, però que 

en canvi pel que fa a les 

justificacions dels projectes ara 

mateix  es fa difícil perquè els veïns 

que no dominen la informàtica han 

tingut moltes complicacions per 

realitzar-ho. 

Proposa que s’haurien de simplificar 

ja que entén que la disminució de 

propostes ha estat per les dificultats 

telemàtiques. 

 Carmen García: ho tindran en 

compte i es revisarà tècnicament. 

 

 

 

 

4. Informació sobre la preinscripció escolar curs 2021-2022.  

 

La Consellera Elena Tarifa informa que s’ha obert la campanya de preinscripció escolar que va 

començar el 15 de febrer. Les portes obertes als centres es fan des d’aleshores i fins al 12 de 

març. La preinscripció serà per primera vegada totalment telemàtica durant el període del 15 al 

24 de març per educació infantil i primària, i del 17 al 24 de març per la ESO.  

 

Explica que la sesssió informativa d’Horta Guinardó serà el 24 de febrer a dos quarts de 5 la de 

P3, i a dos quarts de 7 la de la ESO. Recorda que hi ha una oficina de suport a la preinscripció 

compartida amb Gràcia que està a Mare de Déu de la Salut 87.  

 

Com a novetats del Districte, comenta que l’Institut Ferran Tallada perd 1r d’ESO, ja que es 

preveu la transformació del centre en un centre d’estudis post-obligatoris, que serà referent de 

la ciutat. Malgrat això, explica que aquest fet no implica una pèrdua de places d’ESO al 

Districte perquè queda compensat pel nou Institut- Escola Mirades - que fins ara era només un 

centre de primària-, que oferirà places de 1r de la ESO. 

 

Comenta que hi ha hagut un descens de la demanda d’alumnes de P3, però això no afectarà 

específicament a Horta-Guinardó, on de moment no es reduiran les ratios ni es tancarà cap 

línia. 

 

S’obre un torn de paraules i preguntes sobre aquest punt:  
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Intervenció Resposta 

Ricard Farin, ERC: Agraeix la informació i 

recorda que això és una Comissió Consultiva 

però que el Consell d’Educació de Districte –

que per reglament s’ha de convocar cada 

dos mesos-,és l’espai on s’hauria de 

compartir aquesta informació. Insta a que es 

convoqui aquest Consell Educatiu.  

 

Elena Tarifa diu que està d’acord que és al 

Consell d’Educació el lloc on compartir la 

informació amb més profunditat. Depèn dels 

propis membres del Consell Educatiu que es 

convoqui i així es farà. 

 

 

5. Informació sobre els actes vinculats al 8 de març, Dia Internacional de les Dones.  

 

La Consellera Elena Tarifa explica que enguany la commemoració del 8 de Març es farà  sota 

el lema de “24 hores, 365 dies, democratitzem les cures” per visibilitzar i valoritzar tota la tasca 

de cures de les persones que principalment recau a les dones. Diu que ja està disponible a la 

web i aviat als centres cívics i espais dels districtes els fulls amb tota la informació dels actes 

que hi haurà al districte.  

 

Remarca l’acte central organitzat des del Districte que serà el 19 de març a dos quarts de 6 al 

Casal de Barri de Can Baró Pirineu. Serà un acte presencial –amb aforament limitat- i també hi 

haurà una transmissió en directe per streaming. 

 

 

6. Informació sobre la represa a partir de l’1 de març del procés de pressupostos 

participatius. 

 

La Consellera Elena Tarifa anuncia que es reprèn el procés de pressupostos participatius, que 

havia quedat interromput per la pandèmia. El mes de març es farà pública la informació 

reguladora i el calendari del procés. 

 

Després de la revisió tècnica que ha determinat quins projectes compten amb viabilitat tècnica i 

compleixen els requisits de la convocatòria, passaran a votació. Els 20 projectes que comptin 

amb més suport seran els que passaran a una fase de concreció conjuntament amb els 

promotors dels projectors del projecte.  Un cop hagin estat concretats, hi haurà una fase final 

de votació per tal de determinar quins d’aquests 20 projectes finalistes s’executaran, fins 

esgotar pressupost. 

 

El pressupost total en l’àmbit de la ciutat serà de 30 milions d’euros, dels quals 3’2  milions es 

dedicaran al Districte d’Horta Guinardó. L’import màxim per projecte que es pugui executar serà 

1milió 600 mil euros. 

 

S’obre un torn obert de preguntes i comentaris sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Ricard Farín - ERC:  

 Pregunta de quina manera es preveu 

que funcioni el sistema i demana que 

es tingui en compte que avui s’ha 

La consellera Carmen García respon que 

això sí que es tindrà en compte, ja que 

mentre es fa la valoració tècnica,  un dels 

criteris per als projectes és que no estigui en 
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anunciat un acord de 30 milions  

segons acord de l’equip de govern 

de l’Ajuntament amb el grup d’ERC. 

Moltes d’aquestes inversions que 

s’han acordat surten de les 

propostes del veïnat dels 

pressupostos participatius. La 

demanda és que les partides que ja 

van fer el veïnat es treguin de la 

següent fase de votació ja que si ja 

està prevista fer amb els diners 

d’aquest acord, no cal que es torni a 

posar.  

 Proposa doncs, que aquelles 

inversions que ja estiguin 

assegurades amb l’acord 

d’inversions quedi fora de les 

propostes de pressupostos 

participatius i per tant es puguin 

aportar noves propostes. 

 

el pla d’inversions del districte o a l’acord 

d’inversions amb ERC, ja que ja tenen 

finançament garantit. Per tant, si ja tenen 

inversió des d’algun d’aquests plans o 

acords, ja no continuaran el procés de 

pressupostos participatius.  

 

Jordi Carrió de l’AVV Joan Maragall: explica 

que les quantitats s’assemblen tant que 

sembla que siguin les mateixes. Els 

projectes recentment aprovats a nivell 

d’inversió municipal coincideixen amb els 

pressupostos participatius, i demana si 

aleshores hi ha manera de pujar o agregar 

una altra proposta que no hi va caber perquè 

només en podien posar 3.  Proposa que si 

d’aquests tres, un ja està fet des d’aquests 

altres pressupostos, es podria agregar 

alguna altra proposta igualment necessària 

que no va poder cabre per aquest límit.  

 

Carmen García: No poden anar a la primera 

fase de presentació de projectes ja que la 

intenció és que s’executin durant aquest 

mandat. Explica que la ciutadania podia 

presentar tants projectes com es volia, i a 

partir d’aquí s’ha fet un cribatge tècnic per tal 

que es pugui executar.  

 

Elena Tarifa: Hi ha molts projectes presentats 

per Horta-Guinardó, i molts més projectes 

dels 20 que passaran al procés finalista de 

votació.  

Tot i que es treguin aquests ja contemplats 

per inversió, encara quedaran bastants 

projectes de la ciutadania i per tots els barris.  

 

Lluís Cairell de l’AVV Taxonera:  

 Recorda que durant el procés 

participatiu que es va fer per part de 

l’Ajuntament, el que va tenir més 

consulta va ser el de l’aparcament 

de la Ronda de Dalt, però que està 

oblidat. 

 Diu que el mercat de Teixonera i Vall 

d’Hebron tenia el projecte de fer un 

hort urbà al sostre. Per fer el 

manteniment d’aquest hort, recorda 

que es va proposar que l’empresa 

Carmen García comenta que pel que fa a 

l’hort ha sortit un concurs públic per 

gestionar aquest hort, amb condicions 

d’empresa d’economia social i guanyarà la 

proposta sigui més coherent amb aquesta 

línia.  

Respecte la proposta de la Ronda, tot i ser 

un projecte important, excedeix el pressupost 

dels pressupostos participatius, i en tot cas 

s’hauria de presentar en un altre projecte de 

pressupostos municipals de la ciutat o de 

Districte.  



 

Districte Horta-Guinardó 

Ronda Guinardó, 49 

08024 Barcelona 

www.bcn.cat/horta-guinardo 

 

Acta de la Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i Economia Sostenible. 23 de febrer de 2021   

que surti tingui treballadors amb 

alteracions cognitives lleus que 

necessiten treballar.  

 

La nova normativa que sortirà aquest mes en 

relació als pressupostos participatius tindran 

un límit econòmic segurament menor a 

l’anterior. 

 

Elena Tarifa: Explica que ha disminuït una 

mica l’import màxim per projecte que serà 

d’1.6 milions. Tot i això, queda pendent que 

es faci pública tota la normativa al voltant 

d’aquests pressupostos. Tot i així, del 

pressupost dedicat a aquests projectes, es 

pot distribuïr en diversos projectes grans o 

petits, qüestió que queda a les mans de la 

ciutadania que ho triarà. 

 

 

7. Torn obert de paraules. 

 

Sense cap comentari ni intervenció, es dóna per finalitzada la sessió quan són les 19:00 h. 

 

  


