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L’art. 40 de les Normes Reguladores del funcionament dels Districtes, aprovades
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió del 28 de setembre de 2001
(BOP núm. 254, del 23 d’octubre de 2001), defineix el Consell Ciutadà com el màxim
òrgan consultiu i de participació del districte en totes les qüestions referents a les
seves competències. Conforme l’art. 43 de les pròpies Normes –i en el seu
desplegament, l’art. 41 del Reglament Intern aprovat pel Districte en sessions plenàries
del 10 de desembre de 2001 i 10 d’abril de 2002-, la seva composició és la següent:

a) El president/a del Consell del Districte, que el presideix; el regidor/a del Districte,
els/les regidors/es adscrits i tots els/les consellers/es de Districte.

 
b) Representants de les associacions i entitats del districte, en representació dels

diferents barris i sectors temàtics, escollits en un mínim de 17 i de la manera
següent: 1 Associació de veïns , més una entitat i fins a tres com a màxim per barri.
(podran haver-hi suplents).

 
c) Un terç del conjunt dels seus membres estarà format per ciutadans/es escollits

aleatòriament del padró municipal del districte, amb un criteri d’ edat (18-25, 26-40,
41-60, 61 en endavant) i de gènere (el mateix % d’ homes i de dones).

 
d) Un representant de cada Consell Sectorial.
 
e) El cap de la Secretaria Tècnica, que actuarà com a secretari/a.
 
f) Podran assistir-hi el/la gerent/a i el/la conseller/a tècnic del Districte, i en general,

tots aquells tècnics que el president/a consideri necessaris per al seu bon
funcionament.

Atès allò disposat a l’art. 42 del Reglament Intern, en virtut del qual la Comissió de
Govern del Districte arbitrarà el procediment electoral corresponent i n’assegurarà la
transparència i publicitat a fi de garantir la igualtat d’oportunitats entre les associacions i
les entitats candidates, en la seva sessió del 24 d’abril de 2002, l’esmentat òrgan
col.legiat va aprovar les següents

NORMES PER A L’ELECCIÓ DEL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE
D’HORTA-GUINARDÓ

Primera.- Representació municipal

El president/a, el regidor/a, els regidors adscrits/es, el vicepresident/a i tots els
consellers/es del Districte són membres nats del Consell Ciutadà, en el que s’integren
en la seva condició de membres del Consell de Districte.

Segona.- Associacions de Veïns

Les Associacions de Veïns representatives de cadascun dels dotze barris del Districte
formen part originàriament del Consell Ciutadà. Llur representació correspondrà al seu
president/a, sense perjudici de les facultats de substitució, delegació, o designació en
persona diferent previstes en els respectius estatuts.
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Tercera.- Consells Sectorials

Cada Consell Sectorial, sigui municipal o del Fòrum Horta-Guinardó, comptarà amb
un/a representant al Consell Ciutadà. La seva elecció es farà en sessió ordinària –o
extraordinària convocada a l’efecte- que haurà de celebrar-se per cadascun dels
Consells en el mateix període establert per a l’elecció dels representants de les
associacions i entitats dels barris. La designació haurà de recaure en un dels membres
del Consell, sigui persona física o jurídica, aplicant-se en aquest darrer supòsit la
mateixa regla de representació prevista a la norma anterior per a les Associacions de
Veïns.

Quarta.- Entitats representants dels barris

4.1.- Nombre

De conformitat amb la previsió continguda a l’art. 41.2.b) del Reglament Intern, el
nombre d’entitats a escollir pels diferents barris –tret de les Associacions de Veïns que,
tal com especifica la Norma segona, ja formen part originàriament del Consell Ciutadà-,
es determina en funció del nombre d’entitats censades per cadascun d’ells segons el
criteri següent:

Fins a 5 entitats: 1 representant
De 6 a 10 entitats 2 representants
Més de 10 entitats 3 representants

L’aplicació de l’anterior criteri als dotze barris del Districte dóna el següent resultat:

Zona Vall d’Hebron (77)

Sant Genís dels Agudells (18): AVV + 3
Montbau (18) AVV + 3
La Clota (5) AVV + 1
Vall d’Hebron (14) AVV + 3
Taxonera (22) AVV + 3

Zona Horta (75)

Horta (53) AVV + 3
Font d’en Fargas (20) AVV + 3
Font del Gos (2) AVV + 1

Zona Guinardó (85)

Baix Guinardó (12) AVV + 3
Guinardó (57) AVV + 3
Can Baró (16) AVV + 3

Zona Carmel (54)

Carmel (54) AVV + 3
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4.2.- Electors i elegibles

Són electores i elegibles les associacions i entitats incloses en el cens electoral en la
data del seu tancament, llevat de les Associacions de Veïns que únicament seran
electores atesa la seva condició de membres originaris del Consell.

4.3.- Cens electoral

El Districte confeccionarà el cens electoral per barris, procedint a la inscripció inicial de
les entitats referides numèricament a l’apartat 4.1. d’aquesta Norma. Tal i com es va
anunciar a la sessió informativa celebrada en la seu del Districte el 8 d’abril d’enguany i
a l’escrit de la Presidència del Consell del següent dia 11, el cens estarà exposat al
públic en el tauler d’edictes del Districte i a la pàgina web (www.bcn.es/Horta-Guinardó)
en el període comprés entre els dies 15 d’abril i 6 de maig de 2002, a l’objecte de poder
formular al.legacions i reclamacions contra la inscripció o omissió indegudes, així com
per a la rectificació de dades. Les sol.licituds es faran per escrit que podrà presentar-
se a qualsevol dependència del Registre General de l’Ajuntament, o per correu
electrònic a l’adreça facilitada per la pròpia web.

4.4.- Resolució de reclamacions

Finalitzat el termini d’exposició pública del cens electoral, els serveis jurídics del
Districte informaran sobre les reclamacions, al.legacions i sol.licituds de rectificació
presentades, proposant les modificacions que resultin pertinents, per a la qual cosa
disposaran d’un termini fins el 14 de maig de 2002. El cens definitiu resultant serà
aprovat mitjançant resolució de la regidora del Districte que serà notificada a la totalitat
d’associacions i entitats que hi figurin inscrites, amb indicació del dia senyalat per a la
votació.

4.5.- Condicions per l’emissió del vot

L’emissió del vot correspondrà al President/a de cadascuna de les associacions i
entitats, en la seva condició de representant legal, i podrà ser objecte de delegació. A
aquest efecte, en la notificació esmentada a l’apartat anterior s’inclourà –juntament
amb la papereta de votació- un model de certificació a expedir pel secretari/a de
l’entitat, acreditatiu de la identitat de la persona que n’ostenta la presidència, figurant al
dors la identificació de l’associat/ada que, en el seu cas, emetrà el vot per delegació de
la presidència.

Serà requisit indispensable per a poder votar que la persona que amb aquesta finalitat
comparegui en el lloc de la votació, ho faci provist de dita certificació i del document
nacional d’identitat o document que en faci les funcions, extrems que seran
comprovats per la mesa electoral.

La votació serà secreta i es durà a terme en el centre cívic que pertoqui a cada
associació o entitat per raó de la zones indicades a l’apartat 4.1. El vot haurà de
recaure en les entitats censades al mateix barri que l’elector –excepció feta de les
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Associacions de Veïns-, i en el nombre màxim fixat per a cadascun d’ells en el propi
apartat 4.1.

Tots els centres cívics disposaran d’un espai per a cada barri, una mesa electoral, el
cens electoral, paperetes de votació i una urna per dipositar el vot. Donarà fe del
procés en cadascun dels centres el personal municipal designat expressament per la
regidora del Districte el qual, un cop finalitzada la votació, procedirà al recompte de vots
i a trametre l’acta amb els resultats i les paperetes utilitzades a la Secretaria
Tecnicojurídica del Districte.

Podran estar presents en la votació en qualitat d’observadors els consellers/es dels
Grups municipals o persona en qui deleguin i un membre de la comissió d’el.laboració
del reglament del Districte.

Els resultats de l’elecció seran publicats en el tauler d’edictes i en la web del Districte.

Se senyala per a la votació el dia 11 de juny de 2002, en horari de 9 a 20 hores.

Cinquena.- Ciutadans i ciutadanes a títol individual

Integraran un terç del total de membres del Consell Ciutadà, i la seva elecció es farà
aleatòriament a partir de les dades contingudes en el Padró municipal d’Habitants, en
les zones i seccions censals corresponents al Districte d’Horta-Guinardó, atenent els
criteris següents:

Edat: per grups de 18-25 anys, 26-40 anys; 41-60 anys, i 61 en endavant.
Gènere: idèntic percentatge d’homes i dones.
Proporcionalitat: garantint l’equilibri territorial en funció dels dotze barris.

Les operacions materials de selecció aleatòria seran realitzades per l’Institut Municipal
d’Informàtica-Població i comunicades als interessats. En el supòsit de no acceptació,
es comunicarà l’elecció a les persones que apareguin successivament en la relació
tenint en compte els criteris anteriors.

Sisena.- Sessió constitutiva

Verificada la designació o elecció de la totalitat dels seus membres, el Consell Ciutadà
celebrarà la seva sessió constitutiva.

Setena.- Publicitat

El Consell de Districte serà assabentat d’aquestes normes en la propera sessió
plenària que celebri. Així mateix es publicaran al tauler d’edictes i a la pàgina web del
Districte.

Barcelona, 24 d’abril de 2002


