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Renovació dels/les representants dels Districtes 

al Consell de Ciutat



El nou Reglament de Participació

Durant el ple municipal del dia 27 de maig de 2022 es
va aprovar, el nou Reglament de Participació

ciutadana, el qual contempla, entre d’altres, canvis en
la composició dels membres del Consell de Ciutat.

Concretament, desapareixen els Consells Ciutadans de
Districte, i per tant, la seva representació en el Consell
de Ciutat passa a ser ocupada per:



“Una persona procedent de la representació associativa

dels diferents òrgans de participació de cada districte,

que no sigui membre de la corporació municipal ni del

Consell Municipal del Districte, ni del personal al servei

de l’ajuntament. La seva elecció correspon a les

persones que ocupin les vicepresidències associatives

dels consells de barri i sectorials de cada districte

escollida entre ells i elles mateixes”.

Article 55 apartat c)



Reunió amb tots/es els/les vicepresidents/es dels

Consells de Barri i dels Consells Sectorials del Districte,

per elegir entre ells/es qui serà la persona que

representarà al Districte en el Consell de Ciutat.

Data a concretar: novembre

Elecció del/la representat del Districte



Què és el Consell de Ciutat?

És el màxim òrgan consultiu i de participació de
l'Ajuntament de Barcelona.

Els seus membres, debaten els afers principals de
la ciutat amb la cerca constant del compromís i la
coresponsabilitat.

https://beteve.cat/politica/que-es-el-consell-de-ciutat-barcelona/ Vídeo explicatiu:



Qui el composa?

Es tracta d’un espai divers i plural format per:
• L’Alcalde o alcaldessa
• Membres de grups municipals
• Consells Sectorials de Ciutat
• Consells Ciutadans de Districte (*)
• Institucions més significatives de la ciutat
• Associacions del Fitxer d’entitats
• Persones de renom ciutadà
• Ciutadans i ciutadanes
• Síndic/a de Greuges



Què fa?

• Assessorar l’Ajuntament i emetre recomanacions sobre 

temes rellevants de la ciutat, a més de ser consultat per 
l’alcaldia o membres del Consell Municipal.

• Conèixer i debatre el PAM, els reglaments, les 
ordenances municipals i els pressupostos.

• Convocar processos participatius i impulsar iniciatives.
• Crear i donar suport a altres òrgans de participació.
• Proposar la candidatura d’una persona i una entitat a la 

Medalla d’Honor de Barcelona
• Presentar la memòria del CdC al plenari municipal.



Com s’organitza?

Grups de

Treball

Comissió

Permanent
Plenari

Tracten temes concrets 

Elaboren dictamen

Reunions: 2 vegades/mes

Composició: 10-15 persones

Coordinen els grups de treball 

Donen vistiplau als dictàmens

Reunions: 1 vegada/mes

Composició: 22  persones

Exposen recomanacions dels grups

Aproven els dictàmens

Reunions: 2 vegades/any

Composició: 120 persones



El Consell de Ciutat és un lloc trobada privilegiat per
recollir i debatre les preocupacions, inquietuds i
propostes ciutadanes, en un clima propositiu i
constructiu i amb una ferma orientació al consens.

Si bé les recomanacions que emet el Consell de Ciutat en
forma de dictàmens, no tenen caràcter vinculant, l’equip
de govern de l’Ajuntament de Barcelona, els té en
consideració en les polítiques públiques i alhora en fa el
degut retorn argumentat.

Retorn municipal i incidència pública



Moltes gràcies per la vostra atenció

Més informació a: conselldeciutat.barcelona

@conselldeciutat


