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REGLAMENT INTERN DEL CONSELL CIUTADÀ
DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

(Aprovat pel Consell Municipal de Districte l’1.12.2005)

EL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample és el màxim òrgan
consultiu i de participació del districte en totes les qüestions referents
a les seves competències, en el qual els representants de la
ciutadania i del Consell Municipal de Govern debaten els afers
principals propis del Districte.
La promoció de la participació ciutadana fonamentarà tota l’actuació
del Districte, en tant que dret fonamental de la ciutadania i principi
inspirador de l’administració municipal, dins dels valors democràtics
de llibertat, d’igualtat d’oportunitats, i de consens
El Consell Ciutadà ha de liderar processos de debat, de consens i de
coordinació amb la resta de consells sectorials i consells de barri, a
l’entorn dels interessos que afecten la qualitat de vida de les
ciutadanes i els ciutadans.

Article 1r.- FINALITATS

Les finalitats del Consell Ciutadà del Districte són assistir els poders
públics municipals en la gestió municipal i vincular de la millor
manera possible el conjunt d’agents institucionals i individuals de la
vida del Districte a l’activitat dels poders públics municipals i  a les
preocupacions, inquietuds i iniciatives de la ciutadania.

Article 2n NATURALESA

Integren el Consell Ciutadà del Districte els Consells Sectorials de
participació del Districte, representants de les entitats i associacions
del Districte, un nombre determinat de ciutadans i ciutadanes a títol
individual i els membres del Consell Municipal de Districte.

Article 3r.- FUNCIONS

El Consell Ciutadà del Districte té per objecte:

1. Assessorar el Consell de Districte en la definició de les grans
línies de la política i la gestió del districte i generar consens
ciutadà sobres les mateixes.
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2. Conèixer i debatre, d’acord amb el que estableix el Reglament
Orgànic Municipal, el Programa d’actuació, les Ordenances i
Reglaments Generals del Districte.

3. Conèixer i debatre els pressupostos municipals i els resultats dels
indicadors de la gestió municipal, en especial els del districte.

4. Conèixer i debatre els grans projectes del districte.

5. Donar suport als Consells Sectorials i conèixer les seves
iniciatives i conclusions.

6. Apropar el consell al ciutadà. Impulsar mecanismes per tal de
donar la màxima difusió dels seus acords i del treball que du a
terme.

Article 4t.- FACULTATS

Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les seves
resolucions tindran rang de recomanació per als òrgans de govern
del Districte, i en virtut de les seves competències podrà:
1. Fer propostes de punts a l’ordre del dia del Plenari del Consell

Municipal del Districte.
2. Ser consultat a instàncies del President/Presidenta del Consell de

Districte, del Regidor/Regidora del Districte o del Consell de
Districte.

3. Impulsar iniciatives ciutadanes i sol·licitar la convocatòria
d’audiències públiques d’àmbit de districte.

4. Per acord del Plenari o de la Comissió Permanent el consell
Ciutadà podrà elevar dictàmens i fer proposicions relatives a les
actuacions municipals, al Consell de Districte. Seran preceptius
els dictàmens referents al seguiment del PAD i als pressupostos
anuals del districte. Aquestes comunicacions rebran una resposta
escrita en un termini no superior a 30 dies naturals des de la seva
recepció.

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT

Article 5è.

Són òrgans del Consell Ciutadà del Districte:

a) El Plenari del Consell Ciutadà del Districte.
b) El/La President/a.
c) La Comissió Permanent.
d) La secretaria.
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Article 6è. EL PLENARI

1.- El Plenari del Consell Ciutadà del Districte és l’òrgan de màxima
representació i participació. Està integrat per:

a) El/la President/a.
b) El/la Vice-president/a.
c) Els/les membres o vocals.
d) El/la Secretari/a

2.- Són vocals del Plenari:

a) Tots els consellers/es municipals del Districte.
b) Representants de les associacions i entitats legalment

constituïdes, d’àmbit de Districte i/o de barri, i dels sectors
temàtics escollits de la manera següent:

• 1 representant de cada Associació de Veïns d’àmbit de
barri.

• 2 representants de les entitats i associacions de cada
barri.

• 1 representant per cada un dels consells sectorials i
comissions de treball estables d’àmbit general del
Districte.

c) Un terç del conjunt dels seus membres estarà format per
ciutadans i ciutadanes escollits aleatòriament del Padró del
Districte.

d) El/la Cap de la Secretaria Tècnica que actuarà com a
secretari/a.

Es fomentarà que la composició del plenari sigui paritària.

3.- Correspon als seus membres:

a) Assistir a les reunions, o justificar-ne l’absència
b) Fer aportacions propostes i suggeriments sobre els temes de

debat, la detecció de necessitats, les possibles actuacions
que ajudin a abordar-les amb equanimitat i eficàcia, procurant
alhora la implicació i la complicitat de la ciutadania i dels
agents socials dels territoris.

c) Fer la màxima difusió possible dels temes tractats i dels
acords del consell als seus representants

Article 7è.-OBSERVADORS

La Presidència en funció dels temes a tractar, podrà convocar a
d’altres Regidors, responsables d’entitats i professionals de
reconegut prestigi a participar a les sessions plenàries amb veu però
sense vot.
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Els Regidors o regidores municipals poden assistir en qualitat
d’observadors amb veu però sense vot.

Article 8è.- RENOVACIÓ

Per tal de garantir la continuïtat i les dinàmiques de treball el Consell
es renovarà per meitats de la següent manera:

a) Cada 2 anys, el consell procedirà a renovar el 50% dels seus
membres corresponents als apartats b i c de l’art. 6.2

b) L’elecció de cada membre del consell és per un període de 4
anys.

c) La renovació dels membres corresponents a l’apartat a) de
l’art. 6.2 es regirà pels mateixos canvis i renovacions que es
produeixin al Consell de Districte.

d) Tots els membres del consell ciutadà podran optar a la
reelecció sempre que ostentin la condició que els va fer
membres.

Article 9è.- LA PRESIDÈNCIA

1. La Presidència del Consell Ciutadà del Districte correspon al
President o Presidenta del Consell del Districte que pot delegar
en un altre membre del Consell Municipal del Districte.

2. Correspon al/la President/a del Consell:

• Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la
Comissió Permanent.

• Establir l’ordre del dia dels òrgans col·legiats que presideix.
• Representar el Consell.
• Donar els vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords.
• Traslladar als òrgans de gestió i de govern municipal les

propostes, els informes i les iniciatives.
• La resta de funcions que li són pròpies en relació amb el

funcionament d’un òrgan col·legiat.

Article 10è.- LA VICE-PRESIDÈNCIA

1. La Presidència del Districte nomenarà un Vice-president/a
associatiu que serà escollit entre els/les membres de les entitats
associatives presents al Consell Ciutadà del Districte que hagin
manifestat la seva disposició a ser escollits, d’acord amb l’entitat
que representin.

2. Les funcions de la vice-presidència seran: assistir el/la
President/a en aquells assumptes referits al Consell, i aquelles
que amb caràcter especial li siguin encomanats per la
Presidència.
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3. La duració del mandat serà biennal –o bé- coincidirà amb la
renovació del mandat del Consell Municipal del Districte.

Article 11è.- LA COMISSIÓ PERMANENT

1. La Comissió permanent és l’òrgan col·legiat encarregat  de vetllar
per l’impuls i el bon funcionament del Consell Ciutadà del
Districte d’acord amb aquest Reglament i en l’exercici de les
atribucions previstes en les Normes Reguladores de la
Participació Ciutadana.

2. La Comissió Permanent assisteix i assessora el/la President/a en
l’exercici de les seves funcions, especialment en l’organització
dels treballs i la preparació de les sessions. Proposa punts de
l’ordre del dia de les sessions plenàries del Consell Ciutadà i
coordina els grups de treball.

3. La Comissió Permanent estarà integrada per:

a) El/la President/a del Consell Ciutadà del Districte que podrà
delegar en el/la Regidor/a del Districte.

b) El/la Vice-president/a del Consell.
c) 1 representant de les Associacions de Veïns.

1 representant per cada força política amb presència al
Consell del Districte.
2 representants de les associacions i entitats del districte.
2 representants dels consells sectorials.
1 representant per cada comissió de treball creada pel mateix
consell ciutadà elegit democràticament pels seus membres.

d) Un terç de la comissió estarà integrada per ciutadans escollits
aleatòriament amb un mínim de 4 membres.

e) El secretari/a amb veu i sense vot

Es fomentarà que la composició de la comissió permanent sigui
paritària.

4. La Presidència per iniciativa pròpia o a proposta dels membres
de la Comissió, podrà convidar a participar a les reunions altres
persones o entitats relacionades amb el tema a tractar. Amb veu
però sense vot.

Article 12è. COMISSIONS DE TREBALL

Quan una proposta d’actuació ho requereixi es podran constituir
grups de treball específics que podran tenir caràcter permanent o
temporal segons que es tracti de fer el seguiment d’un programa
d’actuació concret o bé d’un tema conjuntural.

Els consells sectorials i consells ciutadans ja són per la seva pròpia
naturalesa grups permanents de treball.
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La participació en els grups de treball és oberta a tots els membres
del Consell CCiiuuttaaddàà que ho desitgin.

Les comissions de treball podran ser assistides de suport tècnic
qualificat, i/o d’un expert assessor.

En els grups de treball dels consells sectorials s’hi podran incorporar
aquelles persones membres del Consell Ciutadà que manifestin
interès de formar-ne part..

Article 13è. SECRETARIA

13.1 El/la secretari/a del Districte ho serà alhora del consell ciutadà
i tindrà com a funció aixecar acta de cada sessió del Plenari i de la
Comissió Permanent en la qual figuraran els acords

13.2 El Consell Ciutadà podrà també disposar d’una secretaria
tècnica amb les següents funcions:

a) La tramesa de les convocatòries per via ordinària i telemàtica.
b) La dinamització del consell i de les comissions de treball
c) Els treballs de fons, recerca i redacció que la Comissió

Permanent li requereixi.
d) Impulsar la interrelació i la col·laboració amb els altres òrgans

de participació del Districte.

RÈGIM DE SESSIONS

Article 14è. -EL PLENARI DEL CONSELL CIUTADÀ

El plenari del consell de ciutadà es reunirà de forma ordinària un
mínim de dues vegades l’any, i de forma extraordinària sempre que
ho requereixi el president del consell, la majoria dels consellers de
districte o la meitat més un dels membres del plenari.

Article 15è. -LA COMISSIÓ PERMANENT

La comissió permanent del consell ciutadà es reunirà de forma
ordinària un mínim de quatre vegades l’any, i de forma extraordinària
sempre que ho requereixi el president del consell o un terç dels
membres de la mateixa comissió.

Gaudirà de les competències i les atribucions del plenari sempre i
quan es donin les circumstàncies d’urgència, o extraordinàries, que
ho justifiquin.

La seva composició haurà de garantir la representació equitativa dels
tres sectors: ciutadania, territoris i grups municipals.

Disposició transitòria
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Durant el present mandat (2003-2007) el 50% dels membres del
consell elegits corresponents als apartats b i c de l’art. 6.2 no es
renovaran a la seva renovació com correspondria segons el present
reglament, establint-se l’any 2008 com el primer any on es procedirà
a la renovació segons l’art. 8.

Disposició addicional 1ª

Cada vegada que es procedeixi a la renovació dels membres de l’art.
6.2 apartats b i c la comissió permanent elaborarà el sistema
d’elecció que garanteixi els principis democràtics de publicitat i
transparència en l’elecció i els terminis corresponents de tot el
procediment.

Disposició addicional 2ª

A iniciativa de la meitat del nombre legal dels membres del consell
ciutadà i dels òrgans municipals legitimats, es podrà iniciar el
procediment per a modificar el present reglament, que serà el mateix
que per a la seva aprovació.

Disposició final

El Consell Ciutadà es regula per aquest reglament, i en tot allò que
no hi estigui previst, ho farà pel Reglament del Consell de Ciutat, les
Normes reguladores de la participació ciutadana, el reglament
orgànic municipal i la resta de normativa municipal.


