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PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DEL  

CONSELL CIUTADÀ DE L’EIXAMPLE 

(Aprovat per la Comissió Permanent el 17.12.2008) 

 

En acompliment de la Normativa vigent, s’inicia el procés de renovació parcial dels membres 

Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample que finalitzarà amb la sessió plenària del Consell 

Ciutadà del 17.2.09 

Per a fer-lo efectiu es duran a terme les actuacions següents: 

1.- Renovació de les entitats dels barris 

De cada barri, a més de l’Associació de Veïns i Veïnes d’àmbit de barri, poden formar-ne part 2 

entitats. 

28 de gener: Trobada d’Entitats de l’Eixample”per tal de promoure la seva aproximació al 

Districte, i impulsar la seva participació en el Consell Ciutadà. 

a. Informació sobre el Consell ciutadà 

b. Presentació de les entitats, i de la seva experiència en el camp associatiu. 

4 de febrer  (Trobada d’Entitats- 2a part);  

a. Presentació d’experiències per part de les entitats 

b. Reconeixement a les entitats per la seva trajectòria i la implicació amb el Consell. 

c. Constitució de la Mesa electoral 

d. Votació de 20h a 20,30h  

e. Escrutini i proposta de designació de les entitats de cada barri 

La presentació de candidatures es formalitzarà amb la presentació al registre, mitjançant 

butlleta que facilitarà la secretaria del Consell. Data límit de presentació 3.2.09 

La mesa electoral estarà formada per membres de la Comissió Permanent, un de cada sector, 

presidits pel president del consell o persona en qui delegui, i assistits per la secretària o 

persona en qui delegui, la qual aixecarà acta de la sessió, i la farà pública. 

Cada entitat podrà votar un màxim de tres entitats. La emissió de vot correspondrà al president 

de l’entitat, o persona en qui delegui, degudament documentada.           
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2.- Renovació dels Consells Sectorials i Comissions.     

a. Es demanarà als consells i comissions sectorials la designació/ratificació del seu 

representant, a excepció dels qui l’han designat recentment (Consell de Seguretat i 

Comissió de Gent Gran)  

b. Es proposarà a la Taula d’Entitats de Persones amb disminució entrar a formar part del 

consell 

c. El/la Secretari/a de cada un d’ells trametrà l’acta de la sessió a la  secretaria del Consell, 

abans del 12 de febrer. 

 

 

3.- Renovació dels Ciutadans i Ciutadanes  

Aquest sector comptarà amb un total de 29 membres, que correspon a 1/3 del total de 

membres del consell.  

a. Els ciutadans procedents dels sorteig del padró rebran una carta informant-los dels procés 

de renovació del consell, i de la possibilitat d’assistir a una sessió informativa d’ampliació 

de la informació.  

b. Per tal de facilitar-los l’assistència, la sessió es durà terme dues vegades, en diferents dies 

de la setmana: dijous 29 de gener, i dimarts 3 de febrer. 

c. En el cas que hi hagués més ciutadans interessats en formar part del Consell, que places 

disponibles, es procedirà al sorteig.  

d. Els ciutadans o ciutadanes que no hagin obtingut plaça podran passar a  formar part de la 

llista de suplents, a fi i efecte de poder cobrir les vacants que es puguin produir.  

4.- La Comissió Permanent del Consell concretarà i/o resoldrà qualsevol actuació no prevista 

en aquest protocol. 

5.- Per a més informació us podeu adreçar per telèfon al 93.291.45.65, o bé per e. mail a 

<consellciutada_eixample@bcn.cat>  

Barcelona 17.12.2008 


