
Renovació de la Comissió de 
Seguiment i la vicepresidència 
del Consell de Barri

Guia per la presentació de candidatures a la renovació de la 
Comissió de Seguiment i la vicepresidència del Consell de Barri
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Comissió de Seguiment



QUÈ ÉS LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT?

Cada Consell de Barri ha de constituir una Comissió de Seguiment.

Funcions
• Elaborar l’ordre del dia del Consell de Barri.

• Fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri.

• Fer el seguiment dels principals projectes en marxa al barri.

• Elevar preguntes al Plenari de Districte.

• Convocar sessions i taules de treball per treballar assumptes que s’han de
sotmetre a l’aprovació del Consell de Barri.



QUI FORMA PART DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT?

L’elecció de la composició de la Comissió de Seguiment s’escollirà en el primer
Consell de Barri de cada nou mandat municipal.

Composició
• Representants de la direcció política i tècnica del districte.

• Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal.

• Persones representants d’entitats del barri.

• Ciutadans o ciutadanes a nivell individual.

Les sessions de la Comissió de Seguiment són públiques, tot i que només tenen
dret a vot les persones que en són membres.



COM ES RENOVA LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT?

FASE 1
Presentació del 

procés

CONSELL DE 
BARRI

27/11/2019

FASE 2
Presentació de 
candidatures

DECIDIM
Fins a 3 dies abans de 

la Comissió de 
Seguiment del Consell 

de Barri

FASE 3
Validació de 
candidatures

COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT

2a/3a setmana de 
febrer 2020

FASE 4
Votació de 

candidatures

CONSELL DE 
BARRI

1a quinzena de 
març 2020

Cal estar registrat al 
Decidim.barcelona

Votació del conjunt de 
candidatures.
Aprovació: majoria 
simple dels vots 
emesos
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Vicepresidència



FUNCIONS DE LA VICEPRESIDÈNCIA

Cada Consell de Barri disposa d’una o dues vicepresidències, persones de
consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa
del barri.

Funcions
• Fer de nexe entre l’administració i el veïnat.

• Convocar el Consell de Barri.

• Moderar el debat al Consell de Barri.

• Vetllar pel seguiment i el retorn dels acords i les interpel·lacions realitzades al
Consell de Barri.

• Convocar la Comissió de Seguiment.

• Vetllar per la inclusió de punts a l’ordre del dia del Consell de Barri i la
Comissió de Seguiment



COM ES RENOVA LA VICEPRESIDÈNCIA?

FASE 1
Presentació del 

procés

CONSELL DE 
BARRI

27/11/2019

FASE 2
Presentació de 
candidatures

DECIDIM
Fins a 3 dies abans de 

la Comissió de 
Seguiment del Consell 

de Barri

FASE 3
Validació de 
candidatures

COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT

2a/3a setmana de 
febrer 2020

FASE 4
Votació de 

candidatures

CONSELL DE 
BARRI

1a quinzena de 
març 2020

Cal estar registrat al 
Decidim.barcelona

Votació per cada 
candidatura.
Aprovació: 2/3 dels 
vots emesos

Trajectòria social 
reconeguda
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Com presentar una candidatura
Guia per presentar la candidatura al Decidim.barcelona



Entra per a iniciar la teva 
sessió d’usuari/ària
Entra
per a iniciar la teva sessió 
d’usuari/ària.



Òrgans
consulta les assemblees obertes



Clicar :
Per accedir a l’apartat dels òrgans de 
participació de l’Eixample.



Clicar 
per accedir al 
Consell de Barri



Clicar 
per presentar la teva candidatura



Clicar 
per a crear una nova proposta de 
candidatura

IMPORTANT: per presentar 
candidatura és imprescindible fer-
ho com a usuari/a registrat/da



Gràcies per la vostra col·laboració!


