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Acta Comissió Consultiva de Drets Socials, Ciutadania i 

Economia Sostenible del Districte d’Horta-Guinardó 
 

Data: 27 d’abril de 2021, 18.00 h 

 

Lloc:https://barcelona.videotrucada.cat/Comissi%C3%B3Consultiva_DretsSocials_i_Economia

Sostenible_HortaGuinard%C3%B3_270421  

 

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. Maria Luisa D’Addabbo, GMD BComú 

Sr. Diego Hernández,  GMD BComú 

Sr. Ricard Farin,   GMD ERC 

Sra. Magna Martin,   GMD ERC 

Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat 

Sra. Carme Cánovas,  GMD JxCat 

Sr. Nico Ortiz,    GMD Cs 

Sra. Mila Casas,   GMD BxC 

 

Entitats assistents: 

AVV Baix Guinardó 

AVV Joan Maragall 

 

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: 14 persones 

 

Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Projectes del districte subvencionats des de Impulsem el que Fas i informació sobre la 

nova convocatòria 
http://barcelonactiva.cat/impulsemelquefas. 

3. Inversions Pla de Barris Carmel – Can Baró 
4. Resultats de la fase de suports als projectes d’Horta-Guinardó presentats als 

Pressupostos Participatius 
5. Torn obert de paraules 

  

https://barcelona.videotrucada.cat/Comissi%C3%B3Consultiva_DretsSocials_i_EconomiaSostenible_HortaGuinard%C3%B3_270421
https://barcelona.videotrucada.cat/Comissi%C3%B3Consultiva_DretsSocials_i_EconomiaSostenible_HortaGuinard%C3%B3_270421
http://barcelonactiva.cat/impulsemelquefas
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1.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

Carme García, Consellera de Gent Gran, Diversitat Funcional i Promoció Econòmica i 

Ocupació del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda a la sessió i agraeix l’assistència 

de les persones participants.  

 

La Consellera explica que el punt de l’ordre del dia número 3, les inversions del Pla de Barris 

Carmen – Can Baró, no es portarà a terme en aquesta sessió perquè s’estan acabant de tancar 

alguns dels projectes. Es tractarà a la següent Comissió Consultiva.  

 

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

 

 

2. Projectes del districte subvencionats des de Impulsem el que Fas i informació sobre 

la nova convocatòria. 

 

Bàrbara Guix, de Barcelona Activa, presenta la evolució del programa Impulsem el que Fas.  

 

La fase actual és la de presentació de projectes, que finalitza el 5 de maig. Està havent-hi 

moltes consultes vinculades a la subvenció, d’entitats i associacions, així que s’espera que 

sigui una convocatòria amb molta participació. El pressupost de la convocatòria és de 3,2 

milions d’euros.  

 

Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l'emprenedoria i l'empresa, la 

dinamització de locals en planta baixa, la innovació socioeconòmica, l'ocupació de qualitat, el 

turisme responsable i sostenible, el consum responsable, els models agroalimentaris 

sostenibles, les indústries creatives i la logística amb vehicles zero emissions. 

 

Més informació sobre el programa  

mpulsem el que Fas al següent enllaç: http://barcelonactiva.cat/impulsemelquefas 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt:  

 

Intervencions Resposta 

Nico Ortiz (Conseller C’s): S’ha fet una 

comparació amb altres Districtes de com 

està Horta-Guinardó en relació amb el 

nombre de projectes presentats? 

Bàrbara Guix: Tant Ciutat Vella com Nou 

Barris estan per sobre de la mitjana. Es 

sol·licitaran les dades i s’enviaran a les 

membres de la Comissió Consultiva.  

 

 

4. Resultats de la fase de suports als projectes d’Horta-Guinardó presentats als 

Pressupostos Participatius. 

 

Elena Tarifa, Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies Socials i Consum Responsable 

del Districte d’Horta-Guinardó, presenta els resultats de la fase de suports. 

 

La Consellera explica els 21 projectes d’Horta-Guinardó que han obtingut més suports, a través 

de la plataforma Decidim. 

 

http://barcelonactiva.cat/impulsemelquefas
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S’ha obert una fase de concreció dels projectes, fins el 7 de maig, i s’estan celebrant reunions 

entre els promotors dels projectes i el personal tècnic municipal, per tal d’acabar de definir les 

propostes i resoldre els condicionants tècnics que el personal municipal ha apuntat.  

 

Tots els projectes prioritzats, que es treballen en la fase de concreció, passaran a la votació 

final dels pressupostos participatius. 

 

El període per a votar els projectes serà del 10 al 20 de juny, a través de la plataforma Decidim. 

Totes les persones de 14 anys o més i empadronades a la ciutat podran votar. Cada persona 

podrà votar els projectes de màxim dos districtes (el que consti en l’empadronament i un altre a 

escollir). De la mateixa manera, es podrà votar a partir d’un mínim de 2 projectes i, si es vol,  

fins a exhaurir la dotació pressupostària assignada a cada districte.  

 

Hi haurà dos equipaments públics on es farà difusió oberta dels projectes i hi haurà un equip 

tècnic de suport a la votació: Casal Mas Guinardó i Centre Cívic Casa Groga. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervencions Resposta 

Ricard Farin (Conseller ERC):  

 Sobre el projecte de les escales de 

la plaça de la Mulassa, quins criteris 

s’han seguit per separar els 

projectes? Hi havia tres projectes 

diferents a la fase de suports sobre 

la plaça de la Mulassa i els tres 

tenien una naturalesa similar.  

 Hi havia un projecte sobre la plaça 

de la Mulassa al Pla de Barris. Què 

passarà? Es treurà de Pla de Barris? 

Si el projecte surt com un dels més 

votats, que es farà amb la partida 

pressupostària de Pla de Barris que 

estava destinada a aquesta inversió? 

 L’Elena Tarifa ha assenyalat que el 

pressupost total de Pressupostos 

Participatius és d’1,6 milions d’euros, 

però és el doble, són 3,2 milions 

d’euros.  

 Sobre els criteris territorials, s’han 

aplicat ja a la fase de suports? O 

Només s’apliquen a les votacions? 

Carme García: 

 S’han aplicat criteris territorials a la 

fase de suports i hi ha projectes de 7 

barris diferents del nostre Districte. 

 Sobre la font de la Mulassa, a la fase 

de validació tècnica, abans dels 

suports, es va comunicar a les 

persones promotores que hi havia 

altres projectes d’una naturalesa 

semblant a la del seu projecte, però 

havien de ser els propis promotors 

qui havien de retirar el projecte, si ho 

consideraven oportú.  

 Si el projecte de la font de la 

Mulassa surt guanyador, des del Pla 

de Barris es desenvoluparà un altre 

projecte amb un valor econòmic 

similar.  

 

Elena Tarifa: 

 Efectivament, el pressupost és de 

3,2 milions d’euros. Ha estat una 

errada. 

 Els criteris territorials es tornaran a 

aplicar a la fase de votació.  

Arnau Vives (Conseller JxCat):  

 Ja s’està treballant la fase de 

concreció a Horta-Guinardó? 

 Comenta una situació que s’està 

donant a altres districtes, on els 

Elena Tarifa: Els tècnics municipals 

plantegen una sèrie de condicionants tècnics 

als promotors, que s’hauran de tenir en 

compte per executar el projecte. Indica que 

desconeix els casos d’altres districtes, però 
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Intervencions Resposta 

tècnics municipals plantejen una 

sèrie de limitants als projectes i, si el 

promotor no els accepta, els tècnics 

indiquen que el projecte caurà del 

procés. 

 Podem saber quantes persones del 

Districte d’Horta-Guinardó han votat 

en la fase de suports? 

aquest no és l’esperit del procés participatiu.  

 

Carme García:  

 Hi ha alguns projectes que 

superaven el pressupost màxim però 

es va permetre que continuessin en 

el procés, condicionant-los a que en 

la fase de concreció el promotor 

acceptés una reformulació del 

projecte perquè s’encabís en el 

pressupost màxim. La Consellera 

indica que potser són aquestes 

situacions les que han generat cert 

conflicte.  

 Sobre les dades del nombre de 

persones participants en la fase de 

suports es demanaran.  

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Intervencions Resposta 

Mila Casas (Consellera BxC): Pregunta si 

s’ha parlat del punt tres de l’ordre del dia. 

Carme García: El punt de l’ordre del dia 

número 3, les inversions del Pla de Barris 

Carmen – Can Baró, no es portarà a terme 

en aquesta sessió perquè s’estan acabant de 

tancar alguns dels projectes. Es tractarà a la 

següent Comissió Consultiva. 

 

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


