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Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i 
Economia Sostenible del Districte d’Horta-Guinardó 

 
Data: 18 de maig del 2022, 18.00 h 
 
Lloc: Sala Felip Capdevila, Rda Guinardó 49 
  
Presideixen la Comissió: 
Sr. Sergi Perea,   Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació 

inclusiva i manteniment de via pública. Conseller adscrit als 
barris de Sant Genís i la Teixonera. 

Sra. Elena Tarifa,   Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i 
Consum Responsable del Districte d’Horta-Guinardó. 
Consellera adscrita al barri del Guinardó 

 
Consellers/es: 
Sra. Jakqueline Baca  GMD PSC 
Sr. Núria Pi,               GMD ERC 
Sra. Magna Martin,   GMD ERC 
Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat 
Sra. Carme Cánovas,  GMD JxCat 
Sr. Nico Ortiz,    GMD Cs 
 
 
Entitats assistents: 
AVV Baix Guinardó 
AVV Joan Maragall 
AVV Teixonera 
 
Tècniques municipals: 
Sra. Gemma Blasco,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó 
Sra. Bàrbara Guix,      Responsable d’Accions al Territori de Barcelona Activa 
 
Total d’assistents: 13 persones 

 
Ordre del dia  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
2. Convocatòria subvencions 2022. 
3. Memòria de gestió del PDE 2021 
4. Memòria de gestió de la Clota Cotreball 2021 
5. Impulsem el que fas 
6. Pre-inscripció escolar 2022. Portes obertes centres educatius 
7. Actes pel Dia Internacional de la Salut de les Dones ( 28 maig) 
8. Torn obert de paraules 
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Sergi Perea, Conseller de Promoció Econòmica, Agenda 2030, Innovació inclusiva i 
manteniment de la via pública del Districte Horta-Guinardó, dóna la benvinguda a la sessió i 
agraeix l’assistència de les persones participants.  
 
 
1. Aprovació acta de la sessió anterior 

 
Sense cap comentari ni esmena, s’aprova l’acta de la sessió anterior.        

 
 
2. Convocatòria subvencions 2022 
 
      Sergi Perea fa una relació de la convocatòria de subvencions d’aquest any comparada amb 
la de l’any passat. Veure document 

Intervencions Resposta 
Lluís Cairell, President AVV Teixonera  

• Es queixa que la tramitació de  les 
subvencions és cada cop més 
complicada. Agraeix el suport que 
els han fet per a la tramitació des de 
Torre Jussana. Reclama el suport 
que en algun moment s’havia fet des 
de Districte .  

• També expressa que l’Ajuntament 
hauria de plantejar-se el grau 
d’exigència quan es tracta de 
subvencions de 1.000 €. 

Raül Barahona, des de l’AVV Baix Guinardó 
es suma a la queixa expressada 

Sergi Perea respon que cal impulsar una 
reflexió sobre aquest tema com organització i 
fer canvis. 

 
 
3.  Memòria de gestió del PDE 
 
Bàrbara Guix , Responsable d’Accions al Territori de Barcelona Activa relata aquest punt de 
l’ordre del dia. Veure documentació adjunta 
 

Intervencions Resposta 
Lluís Cairell, President d’AVV Teixonera 

• Expressa que en el seu barri els 
comerços no deixen de baixar 
persianes. Comenta que en el barri 
hi havia quatre oficines bancàries i 
que ara no en queda cap. 

• Exposa la seva disconformitat en les 
subvencions “Impulsem el que fas” a 
determinats projectes i posa 
d’exemple el tancament del 

 
 
 
 
 
 
Es recull la importància d’enviar la 
documentació prèviament  
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Intervencions Resposta 
TECOMATE. 

• Es queixa que en aquesta consultiva 
s’ha donat molta informació amb 
molt poc temps i a més la 
documentació no s’ha enviat 
prèviament. 

Raül Barahona, des de l’AVV Baix Guinardó 
es suma a la queixa expressada 
Jordi Carrió en nom de AVV Joan Maragall 

• Pregunta quanta gent ha trobat feina 
a Barcelona en el passat 2021 a 
Horta-Guinardó. 
 

Elena Tarifa Respon que aquesta informació 
detallada per Districte no es té en aquest 
moment. 
Bàrbara Guix, Responsable d’accions al 
territori de Barcelona Activa, es compromet a 
preguntar aquesta informació a Ocupació i a 
fer-la arribar 

 
 
4. Memòria de gestió de la Clota Cotreball 2021 
 
Ha quedat explicat de manera resumida en el punt 3. Veure documentació 
 
5. Impulsem el que fas 
 
Ha quedat explicat de manera resumida en el punt 3. Veure documentació 
 
6. Pre-inscripció escolar 2022. Portes obertes centres educatius 
 
Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum Responsable 
del Districte d’Horta-Guinardó explica aquest punt de l’ordre del dia. Veure documentació 
 

Intervencions Resposta 
Arnau Vives ( GMD Junts xCAT) 
• Demana la informació per Centres ja que 

a Gràcia ell sap que s’ha donat 
d’aquesta manera en la consultiva que 
han  fet 

Elena Tarifa respon que aquesta informació 
es farà arribar als assistents en quan es 
disposi 

 
En relació al tancament de l’Escola Roig-Tesàlia especifica que tots els alumnes han estat 
inscrits en altres escoles abans del periode de pre-inscripció 
 
7. Actes pel Dia Internacional de la Salut de les Dones ( 28 maig) 
 
Elena Tarifa explica breument els actes que es faran. Veure documentació 
 
8. Torn obert de paraules 

Intervencions Resposta 
Raül Barahona en nom de AVV Baix 
Guinardó 
• Pregunta quines son les escoles que 

tenen matrícula viva al Districte 

Elena Tarifa respon que aquesta informació 
es preguntarà i es facilitarà 
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Intervencions Resposta 
Lluís Cairell en nom d’AVV Teixonera 
• Expressa el seu disgust davant 

l’endarreriment de les obres de l’escola-
bressol prevista en el barri. 

Sergi Perea li respon que les obres 
s’iniciaran a primers de juny 

 
Sense més comentaris ni intervencions, es dóna per finalitzada la sessió.  
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