
Guia de funcionament



Què és el Consell de barri?

És l’òrgan de participació territorial on es debaten 
les qüestions referents al barri, l’espai d’interrelació 
permanent i de la comunicació periòdica entre el 
Consell de Districte i la ciutadania.

Actualment es troben en un procés de 
transformació per fer-los més propers i útils.

Amb aquesta guia volem presentar-vos com 
funcionen, i a partir d’aqui, que proposeu com  
es podrien millorar.

L’espai per debatre les  
propostes ciutadanes

CONSELL DE BARRI

Què és la Comissió  
de Seguiment?

Qui composa la
Comissió de Seguiment?

Els veïns i les veïnes poden fer-hi arribar les seves 
inquietuds i suggeriment a traves de les entitats 
representades a la Comissió de seguiment.

I també, directament els dies de la convocatòria 
del Consell de barri.

Es reuneix abans de cada Consell de barri per fer  
el seguiment dels temes anteriorment tractats  
i elaborar l’ordre del dia de la propera sessió.

Ordre del dia
La Comissió de Seguiment n’elabora un esborrany 
i pot proposar d’incloure punts a l’ordre del dia del 
Consell de Districte.

Secretari/a:
Tècnic/a  
del Districte

Representants de les entitats 
del barri resgistrades al Fitxer
General d’Entitats Ciutadanes

Ciutadans/es 
inscrits al
Registre Ciutadà

Direcció política i
tècnica del Districte.

Conseller/es
representants dels 
grups municipals



Què passa amb les propostes?

Recorregut  
administratiu:

Recorregut  
polític:

Com s’estructuren
les sessions?

Quins temes s’hi
podrien tractar?

Qui composa el  
Consell de barri?

Les propostes i temes sorgits es tracten  
amb dos recorreguts fonamentalment:

Els seus dictàmens i 
propostes s’eleven als 
òrgans pertinents bé 
del Districte bé de 
l’Ajuntament.

Es pot proposar al 
Consell Ciutadà del 
Districte que aquest 
formuli propostes 
per incloure punts 
a l’ordre del dia del 
Consell de Districte.

Primer s’aborden els punts 
fixats a l’ordre del dia. 

Després es debat sobre les 
actuacions del territori  
i es fa el seguiment dels 
temes relatius al barri.

Al Consell de 
barri es tracten els 
temes consensuats 
a l’ordre del dia 
proposat per 
la Comissió de 
Seguiment.

A mé, s’hi poden 
incloure temes 
prioritaris per 
part de l’equip de 
govern del Districte.

Secretari/a

Conseller/es
representants dels  
grups municipals

Veïns i veïnes  
del barri

Vicepresident/a

Representants de les
entitats del barri
resgistrades al Fitxer
General d’Entitats
Ciutadanes

Planejament
urbanístic

Pressupost del
Districte

Programa
d’actuació  
del Districte

Plans
estratègics de
l’Ajuntament

Projectes
d’urbanització

Plans
Comunitaris

Millora de
l’espai públic

Altres
Temes

Equipaments

President/a
Regidor/a Districte  
(o persona delegada)

SEU DISTRICTE

Cada quant es convoquen?

S’han de convocar un mínim de dues sessions a 
l’any. Es podran convocar sessions extraordinàries 
per iniciativa pròpia o a proposta dels membres, 
del vicepresident/a o de la Comissió de Seguiment.

Consell de  
Districte

Consell
Ciutadà



VOLS ESTAR  
AL DIA?

Subscriu-te al 
butlletí informatiu
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SAnT MARTí ACTUALITAT

Més infromació a:
ajuntament.barcelona.cat/santmarti

Districte de  
Sant Martí
@BCN_SantMarti

@BCN_SantMarti

BcnSantMarti

@BCN_SantMarti


