
ORDRE DEL DIA: 

1. Informació sobre el Decidim i del procés de renovació/ 

elecció dels òrgans del Consell de Barri. 

2. Actuacions programades i diagnosticades al barri de sant 

Genís dels Agudells. Calendari. 

3. Presentació entitats joves de Sant Genís. Reivindicació 

espais. 

4. Torn obert de paraules 

29 d’octubre de 2019 

CONSELL DE BARRI DE SANT 

GENÍS 
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1. Informació sobre 
el decidim i del 
procés de renovació 
de la Comissió de 
seguiment 

Novembre 2019 

 



Comissió de seguiment del Consells de Barri 
 
 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

La Comissió de seguiment s’ha de reunir com a mínim 15 dies abans de 
la convocatòria dels Consells de Barri per preparar el Consell. 
 
Integrada per: 
− Representants de la direcció política i tècnica del districte. 
− Un conseller o una consellera de districte de cada grup municipal. 
− Persones representants d’entitats del barri escollides. 
− Ciutadans o ciutadanes escollits/des. 
  
Són funcions de la Comissió de seguiment totes les descrites en 
l’apartat de les funcions de la vicepresidència, més la d’elevar preguntes 
al plenari del Districte 
 



Comissió de seguiment del Consell de Barri 
 
Procediment d’eleccions 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Consell de barri. Octubre 2019 
» Inici del procediment 
 
Recepció de candidatures a decidim.barcelona.  
Novembre-Gener 2019 
» Fer constar nom- vinculació amb barri- motivació. 
 
Eleccions (votació). Consell de barri, 1r trimestre 2020 
» Es realitzarà una votació al Consell de barri del llistat, que 

ha de rebre el suport de la majoria del Consell per a 
constituir-se com a Comissió de seguiment. 
 

 



2. Validació o 
procediment 
d’elecció de la 
Vicepresidència 

Novembre 2019 

 



Vicepresidència del Consells de Barri 
 
Funcions 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

• CONVOCAR el Consell de Barri i la Comissió de seguiment  
• VETLLAR per: 
» L’acord de l’ordre del dia dels Consells. 
» La documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les 

persones interessades  abans del Consell. 
» La redacció de les actes i la seva distribució o publicació. 
» El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de barri i a la 

Comissió de seguiment. 
» La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries. 
 

Així mateix, la vicepresidència pot assumir el paper de moderació dels Consells 
de Barri:  
» Fomentar la participació activa i deliberativa als Consells de barri 
» La incorporació d’estratègies per fomentar la participació diversa 
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10 

Murs per a la contenció de terres  



Reurbanització del carrer Olvan 



Millora  connexió escales peatonals  

entre Cànoves i Costa Pacheco  

UBICACIÓ: C/CANOVES – C/COSTA PACHECO  

ENCÀRREC: DISTRICTE D’HORTA - GUINARDÓ 

AUTOR: ECIVIL ENGINYERIA 

SUPERFÍCIE: 482,43  m²  

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE: 162.731,63€ amb 

IVA  

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: OBRES EN LICITACIÓ 

L’actuació proposa la millora de l'accessibilitat de 

les escales que comuniquen els carrers de Costa Pacheco 

amb el carrer de Cànoves, refent les actuals escales, millorar 

l’accés als edificis adjacents i millorar l'entorn més immediat 

amb nous parterres i vegetació natural. Es millora la xarxa de 

serveis (enllumenat, clavegueram-pluvials i reg).  



Nous habitatges a Costa Pacheco, 9 



Nous habitatges a Costa Pacheco, 9 



 
  

 

TOTAL ÀMBIT: 23.121 m2   

Can  Soler 
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Can  Soler 
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Punt verd -1  



Punt verd - 2 



Punt verd - 3 



Punt verd - 4 
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04 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.http://barcelona.cat/horta-guinardo/consellsdebarri 
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