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Comissió Consultiva de Drets Socials, de Ciutadania i 
Economia Sostenible  

 
Data: 4 de desembre de 2020, 18.00 h 
 
Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/DretsSocialsEconomiaSostenibleHorta 
 
Assisteixen: 
 
Els/les consellers/es Carmen García (PSC), Elena Tarifa (BComú-E), Ricard Farin (ERC), 
Magna Martín (ERC), Arnau Vives (JxCat), Nico Ortíz (C’s), Mila Casas (BxC)  
Entitats: Plataforma Can Baró, AVV Joan Maragall del Guinardó, AVV Baix Guinardó. 
Tècnics/ques: Pilar Causapié de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, com a 
secretària de la Comissió.  

 
Ordre del dia  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
2. Presentació PAM-PAD d’Horta-Guinardó  
3. Pressupostos 2021 d’Horta-Guinardó  
4. Proposta de preus públics 2021  
5. Informació sobre l’elaboració del nou PDE d’Horta-Guinardó (2021-2023): procés 

participatiu i recollida de propostes.  
6. Informació sobre les activitats de la campanya de Nadal  
7. Modificació nomenclàtor del Districte  
8. Torn obert de paraules  

 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
La consellera Carmen García, dóna la benvinguda a la Comissió.  No hi ha cap esmena ni 
comentari i l’acta de la sessió anterior queda aprovada. 
 
 
2. Presentació PAM-PAD d’Horta-Guinardó  
 
Carmen García presenta el Pla d’Acció Municipal i el Pla d’Acció del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest sentit, s’han pres mesures per abordar les conseqüències urgents de la crisi social i 
econòmica (Pla de xoc) i d’altres per abordar la transició de model econòmic i social, 
estructurades en sis línies estratègiques: 

o Recuperació i enfortiment de l’economia. 
o Reforçar atenció i recursos per la inclusió social. 
o Fer front a l’emergència climàtica. 
o Enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva. 
o Fer una ciutat més amable i segura. 
o Impulsar una ciutat oberta amb administració digital. 

 
L’objectiu és aconseguir el màxim de consens amb els grups polítics, amb la ciutadania i amb 
les entitats del Districte. 
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S’obre un torn de paraules per dubtes sobre aquesta qüestió: 
 

Intervenció Resposta 

Nico Ortiz: Quina és la relació entre el PAD i 
el pacte del Districte? 

Es va acordar que en comptes de traslladar 
el Pacte per Barcelona als districtes, es 
desenvoluparia un pla d’acció municipal i 
que, després, els plans de cada districte 
s’aprovarien en cada districte. A Horta-
Guinardó, les mesures es negocien amb els 
grups polítics en els diferents àmbits, com 
per exemple, les mesures econòmiques del 
Pla de desenvolupament econòmic. 

 
 
3. Pressupostos 2021 d’Horta-Guinardó  
 
La consellera Elena Tarifa, presenta el pressupost referent a les despeses corrents del 
Districte: 

- Despeses de personal augmenta un 3,9 %. 
- Via pública, serveis a les persones i al territori, activitats, etc., té un descens lleuger del 

pressupost, de gairebé el 3 %. 
- Turisme responsable, ocupació i empresa; Treball i promoció del comerç: Descens del 

53 %. Tenint present però que no inclou les partides de pressupost que després es 
poden demanar a les Àrees de l’Ajuntament per projectes concrets. 

- Subvencions a entitats: Augment del 3,2 %. 
- Gestió i dinamització d’equipaments, Serveis generals i manteniment d’edificis 

municipals: Es redueix la despesa. 
- Atenció social: Es redueix linealment un 3,4 % 

 
La reducció es deu a la davallada dels ingressos i per un intent de contenció en la despesa.  
 
S’obre un torn de paraules per dubtes sobre aquesta qüestió: 
 

Intervenció Resposta 
Ricard Farin: Aquesta contenció de la 
despesa suposa una retallada de 200.000 
euros. Els districtes han de ser gestors, com 
a mínim, del 15% del pressupost municipal. 

 

Isabel, Plataforma Can Baró: 
- Demana que s’enviï el document i es 

facilitin les dades desglossades 
relatives a la despesa en 
equipaments. 

- Quines despeses s’inclouen en el 
manteniment d’edificis? 

La presentació i les dades desglossades 
s’enviaran als participants. 
La despesa en manteniment d’edificis 
municipals fa referència a consergeria, 
neteja, subministraments, etc. Les reformes 
compten com a inversions i s’inclouen en el 
PIM. 
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4. Proposta de preus públics 2021  
 
Elena Tarifa explica que els preus públics de l’any 2020 es mantenen per 2021, sense aplicar 
cap increment. Comenta també que:  

- Els tallers en format telemàtic tindran una bonificació del 15 %. 
- Pel que fa a les cessions d’equipaments a tercers fora de l’horari de l’equipament, 

s’actualitzarà el preu de la neteja extraordinària quan aquesta sigui necessària. 
 
 

5. Informació sobre l’elaboració del nou PDE d’Horta-Guinardó (2021-2023): procés 
participatiu i recollida de propostes.  

 
Carmen García explica que el nou Pla de Desenvolupament Econòmic. Es va decidir 
desenvolupar un pla de desenvolupament econòmic propi per al Districte. Ara, es crearà una 
comissió consultiva extraordinària per recollir propostes. Es faran reunions participatives en la 
Taula de Comerç i altres espais de participació. Durant el mes de gener es presentarà un 
esborrany del recull de propostes per poder aprovar les propostes de més consens en el proper 
consell plenari. 
 
6. Informació sobre les activitats de la campanya de Nadal 
 
Carmen García comparteix la informació sobre la campanya de Nadal, l’objectiu de la qual és 
fomentar el comerç de proximitat: 

- Degut als condicionants de la situació de pandèmia no hi haurà cavalcada, però els 
Reis arribaran al Districte el dia 5 en campaments als Jardins de Pla i Armengol, a la 
zona coberta de la ronda de Dalt i a la rambla del Carmel. 

- Altres activitats en col·laboració entitats de comerç, Direcció de Comerç i el Districte:  
o Campanya de bosses promocionals serigrafiades, que regalaran els comerços. 
o Nadal de Comerç: 10 activitats en 5 ubicacions diferents del Districte els dies 

previs al Nadal. 
o Sons de Nadal: micro concerts a balcons i espais elevats del Districte. 
o Torretes de publicitat per promocionar el comerç de proximitat. 
o Compra, el barri té premi: 60.000 rasca-rasca, en col·laboració amb les 

associacions de comerç del Districte. 
o Hortagrama, organitzat pel Cor d’Horta i en col·laboració amb el Districte. 
o Visat Sant Genís, per compres superiors a 5 euros, organitzat per l’Associació 

de comerciants de Sant Genis i amb col·laboració del Districte. 
o Llums de Nadal il·luminen el comerç. Projecte de la Direcció de Comerç amb el 

Cor d’Horta i el Centre de Disseny de Barcelona  en col·laboració amb deu 
botigues del barri d’Horta i sis escoles. 
  

S’obre un torn de paraules per dubtes sobre aquesta qüestió: 
 

Intervenció Resposta 

Alícia Palau: Com s’implementarà el projecte 
compra al barri des de casa? 

Pilar Causapié: Hi ha un projecte pilot als 
barris del Districte que ha començat per 
Horta i el Carmel, en col·laboració amb 
l’Associació de comerciants i amb l’entitat 
Passar Via que fan la distribució. L’objectiu 
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és motivar als petits comerciants a repartir a 
domicili la compra de les persones que tenen 
més dificultats per portar-se el que compren 
a casa. Al Guinardó també està començant. 
Es durà a terme fins a finals de gener i 
després valorarem les condicions de 
continuïtat.  

Isabel, Plataforma Can Baró: Al barri de Can 
Baró no s’han posat llums de Nadal. 

Carmen García: El tema llums de nadal ja 
està tancat per aquest any. 
 
Pilar Causapié: Els llums de Nadal 
s’instal·len a partir de la subvenció que cada 
any treu la Direcció de Comerç per ajudar  
les associacions de comerciants en la seva 
instal·lació. Més algunes zones vinculades a 
pla de barris o obres de llarga durada que 
afecta zones comercials. A Can Baró fa uns 
anys s’havien posat a l’Av. Mare de Deu de 
Montserrat perquè l’associació de 
comerciants existent en aquell moment 
demanava la subvenció. 

Nico Ortiz: S’ha pensat a crear alguna 
associació de comerciants? És un dels punts 
on hi ha més botigues. 

Pilar Causapié: Fa temps havia una  
associació de comerciants, Sanllehy 
Comerç,  però es va dissoldre. És una zona 
que s’està tenint en compte, perquè hi ha 
moltes botigues. Cal treballar aquesta 
possibilitat. 

Xavier, Plataforma Can Baró: L’Ajuntament 
podria actuar d’ofici, sobretot, si hi ha una 
zona més deprimida. Seria una manera 
d’estimular que hi hagués més iniciativa. 

Carmen García: Es té en compte per 
treballar-ho al Pla de Barris. 

 
 
7. Modificació nomenclàtor del Districte  
 
Elena Tarifa explica que al proper Consell Plenari del Districte s’informarà de tres modificacions 
del Nomenclàtor: 

- Nomenament dels Jardins de Fadwa Tuqan, a l’espai format pels interiors d’illa entre 
els carrers Sidò i Avinguda Jordà, i elevar la proposta al Nomenclàtor dels carrers de 
Barcelona. 

- Canvi de denominació del carrer Ramiro de Maeztu a carrer d’Ana Maria Matute, i 
elevar la proposta al Nomenclàtor dels carrers de Barcelona. 

- Placeta del Torrent, a la cruïlla entre els carrers Torrent del Carmel, Peris i Mencheta i 
Passatge d’Espiell, i elevar la proposta al Nomenclàtor dels carrers de Barcelona. 
 

Intervenció Resposta 
Ricard Farin: Es va aprovar una proposta 
ciutadana perquè s’elevava  la proposta de 
nomenament de la plaça del Mercat del 

Ja s’ha traslladat la proposta a Nomenclàtor. 
Està pendent de resoldre. 
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Guinardó, com a plaça de l’1 d’octubre. En 
quin estat està? 
 
 
8. Torn obert de paraules 
 
Carmen García explica que la convocatòria 2021 per a subvencions per entitats estarà oberta 
del 7 al 27 de gener. Després de festes, es farà una reunió amb entitats per resoldre dubtes. Es 
convocarà a totes les entitats del Districte i s’enviarà informació. 
 

Intervenció Resposta 
Josep Ramon, Plataforma Can Baró: Des de 
l’administració s’està donant una informació 
respecte a l’amiant existent a la ciutat que no 
és clara. En aquests moments, l’exposició 
ambiental a les fibres és la més perillosa. 
Els protocols que planteja l’Ajuntament per la 
retirada del fibrociment no són àgils 
mitjançant el 010, i no es crea registre. 
Proposa que es creï una oficina específica 
per resoldre-ho i crear una casella a la Bústia 
Ciutadana específica per l’amiant. Proposa 
també crear un cens. 
Pel que fa a la muntanya del Turó de la 
Rovira, queda pendent intervenció per fer la 
retirada i per fer la reforestació. 

 

Alícia Palau: Alguns equipaments han 
contractat plataformes virtuals per reunir-se 
telemàticament, i s’estan fent servir molt. Es 
va fer una demanda al mes de maig i 
l’equipament Mas Guinardó ha donat 
resposta de seguida amb una iniciativa que 
les entitats valoren molt positivament. 

 

Isabel, Plataforma Can Baró: Es van 
presentar tres projectes diferenciats del Turó 
de la Rovira. Un d’ells, de soterrament. Per 
què no es porta a terme el projecte? 

Carme García: El Conseller Víctor Valls 
tractarà aquesta qüestió a la Comissió 
d’Urbanisme i Ecologia. 

 
Sense més comentaris, es dona per finalitzada la sessió a les 19:10 h. 


	Ordre del dia
	1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
	2. Presentació PAM-PAD d’Horta-Guinardó
	3. Pressupostos 2021 d’Horta-Guinardó
	4. Proposta de preus públics 2021
	5. Informació sobre l’elaboració del nou PDE d’Horta-Guinardó (2021-2023): procés participatiu i recollida de propostes.
	6. Informació sobre les activitats de la campanya de Nadal
	7. Modificació nomenclàtor del Districte
	8. Torn obert de paraules

