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Regulació  de la cómissió  te cnica del 

prógrama Fem salut a l'hort 

 

El programa habilitador, d´autonomia personal i socialització de les 

persones amb discapacitat en el marc d´un hort urbà, es va iniciar l´any 

2005 fruit de la col·laboració entre l´Institut Municipal de Parcs i Jardins i 

l´Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, posant a disposició de 

diferents entitats que treballen a la nostra ciutat amb persones amb 

discapacitat, parcel·les en horts urbans.  

El 19 de maig del 2009 s´aprovà la mesura de Govern “Cessió de parcel·les 

d´horts urbans a entitats de persones amb discapacitat”, i s´inicia una prova 

pilot.  

En data 29 de gener del 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre 

l´Institut Municipal de Parcs i Jardins i l´Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat per a la participació d´entitats de persones amb 

discapacitat a la xarxa municipal d´Horts Urbans de Barcelona, posant a 

disposició un total de 21 parcel·les. 

Per a dur a terme el seguiment del programa en els aspectes habilitador, 

d´autonomia personal i socialització, així com per assignar les parcel·les a 

les entitats que participen en el programa; es fa necessari crear una 

Comissió Tècnica del programa “fem salut a l´hort”  com a òrgan col·legiat 

encarregat del seu seguiment.  
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Aquesta Comissió s´instrumentalitza a través de resolució de la Presidenta 

de l´IMPD i es publica al web barcelona accessible, en la qual es defineix 

la composició concreta i el règim de funcionament, així com el 

desplegament de les funcions establertes. 

D’altra banda, es considera convenient que la Comissió Tècnica sigui 

coordinada per l’Institut Municipal del Persones amb Discapacitat, atesa la 

incidència i vinculació dels assumptes de què tracta amb les persones amb 

discapacitat.   

 

Article 1  

Naturalesa i adscripció  

1. La Comissió Tècnica del programa Fem salut a l'hort és un òrgan 

col·legiat deliberatiu que fixa els criteris per a accedir i com sol·licitar 

una parcel.la d´hort urbà vinculada al programa Fem salut a l'hort. 

2. La Comissió Tècnica depèn de l’IMPD. 

 

Article 2  

Funcions  

Són funcions de la Comissió Tècnica del programa:  

a) Aplicar i interpretar els criteris per accedir a una parcel.la d´hort urbà 

del programa.  

b) Elaborar propostes de cessió de les parcel·les d´hort urbà del programa. 

c) Proposar la modificació dels criteris d´atribució de parcel·les i elevar-ho 

a la Presidència de l´IMPD. 
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d) Elaborar un informe anual amb la memòria detallada del programa.  

e) Les altres funcions que li atribueixi la Presidència de l´IMPD.   

 

Article 3  

Composició  

La Comissió Tècnica del programa Fem salut a l'hort està integrada per les 

persones membres següents:  

a) Roser Vilarrubí, Cap del Servei de Promoció i Suport de l´IMPD, que 

Presidirà la Comissió Tècnica. 

b) Cristina Páez, Federació Salut Mental Catalunya. 

c) Carmen López Vigo, Coordinadora àrea de gestió de recursos i serveis a 

les entitats. 

d) Pilar Piquer Caballero, Coordinadora de la xarxa d´horts urbans, 

Direcció d´Espais Verds i Biodiversitat. 

e) Pepa Velasco, referent dels temes de sostenibilitat del Districte de Sant 

Andreu. 

f) Núria Cardona i Giralt, Tècnica del Servei de Promoció i Suport de 

l´IMPD, que actuarà com a secretària, amb veu però sense vot.  
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Article 4  

Suport tècnic  

1. La Comissió Tècnica del programa Fem salut a l'hort es coordina i 

gestiona des de l’IMPD, el qual dóna el suport tècnic i logístic necessari 

per al seu funcionament.  

2. Correspon a l’IMPD traslladar als òrgans i departaments competents les 

propostes i els informes de la Comissió.  

 

Article 5  

Funcionament  

1. Correspon a la Presidència de la Comissió Tècnica del programa Fem 

salut a l'hort convocar les seves sessions ordinàries, les quals han de ser 

un mínim d’un cop a l´any. Seran convocades tantes reunions com sigui 

necessàries per a l´atorgament de les cessions de parcel·les.  

2. La Comissió Tècnica del programa Fem salut a l'hort  queda vàlidament 

constituïda per a celebrar les sessions, realitzar les deliberacions i 

adoptar-hi els acords quan assisteixen la persona que ocupa la 

Presidència, el secretari o la secretària i, com a mínim, la meitat dels o 

les vocals.  

3. En el transcurs de les reunions de la Comissió Tècnica del programa 

Fem salut a l'hort cal procurar buscar el màxim consens entre els seus 

membres.  
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4. La Presidència de la Comissió Tècnica del programa Fem salut a l'hort 

pot decidir que assisteixin a les sessions el personal tècnic dels 

departaments municipals amb competència en els assumptes a tractar 

que consideri oportú. Aquests personal tècnic assisteix amb veu però 

sense vot.  

5. De cada sessió, se n’aixeca una acta, la qual s’ha de remetre a tots els 

membres per a la seva aprovació en la sessió posterior.  

 

Article 6  

Taula tècnica  

1. A proposta qui assumeix la Presidència, la Comissió Tècnica pot 

disposar d’una Taula Tècnica que funciona com a òrgan permanent amb 

la funció d’elaborar els informes, de fer el seguiment dels treballs 

tècnics i de donar operativitat als acords de la Comissió i als assumptes 

que tracta.  

2. Aquesta Taula ha d’elevar a la Presidència els seus informes i treballs 

per al tractament en el si de la Comissió.  

 

Article 7  

Règim jurídic  

En tot allò no previst en aquest decret, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, en coordinació amb la resta de 

normativa aplicable respecte al funcionament dels òrgans col·legiats.  


