TIPOLOGIA D’ÒRGANS
Òrgans territorials
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Consells de Barri, Consells Ciutadans de Districte, Consell de Ciutat i Audiències Públiques de ciutat i de Districte.

Òrgans sectorials

Poden ser de ciutat com el Consell de Turisme, el Consell de Gais, Lesbianes,
homes i dones transexuals, el Consell Municipal de Benestar Social... o bé de
districte, com els Consells de Persones amb Discapacitat o els Consells de
Salut.

Pactes i Acords

...

...

...

...

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

...

Són espais de debat i coproducció de polítiques entre l’Ajuntament i les
entitats que tenen la voluntat de treballar conjuntament per l’objectiu de
l’Acord. Un exemple n’és el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat o l’Acord
per una Barcelona Inclusiva.

CREACIÓ I REGULACIÓ
Creació
La constitució d’un nou òrgan de participació correspon al Consell Municipal però es pot promoure per iniciativa ciutadana i a iniciativa del propi
l’Ajuntament. Caldrà però un informe favorable previ del Consell de
Ciutat.

...

QUÈ ÉS UN ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ?

A

Regulació

Els òrgans de participació són espais de trobada regular entre la ciutadania i
l’Ajuntament per debatre sobre les polítiques de l'Ajuntament en àmbits
concrets, incidir en l’acció de govern i promoure la coproducció de polítiques
públiques. Els principis de proximitat, freqüència, compromís i voluntat
política inspiren el funcionament dels òrgans de participació.

Els òrgans de participació es regulen per un reglament de funcionament que
ha de contemplar el nom, l’objecte d’actuació, la composició, les regles
bàsiques del seu funcionament, la durada i les causes de la seva dissolució.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

L’Ajuntament ha de posar els mitjans tècnics i econòmics que garanteixin el
seu bon funcionament.

Els òrgans de participació poden ser sectorials (temàtics) com per exemple el
Consell de Dones, el Consell d’Esports o el Consell de Turisme, o bé d'àmbit
territorial, com els Consells de Barri, els Consells Ciutadans de Districte o el
Consell de Ciutat, que és el màxim òrgan de participació de Barcelona.

QUI EN FORMA PART?

NO TÉ TÍTOL???????????????
El Consell de Barri
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— Alguns òrgans estan formats principalment per representants municipals
i les entitats especialitzades o interessades en el sector objecte de l’òrgan.
Altres òrgans són d’accés obert i hi pot participar qualsevol veí o veïna,
com és el cas dels Consells de Barri o les Audiències Públiques.
— El Consell de Ciutat, que és el màxim òrgan de participació, està format, a
més dels representants de l’Ajuntament, per una representació d’entitats,
una altre de persones expertes i una representació de la ciutadania que
s’escull aleatòriament del Registre Ciutadà.

Estructura de les sessions:
1

Retorn per part de l’Ajuntament dels acords de les sessions anteriors.

2

Debat dels temes deﬁnits a l’ordre del dia: plans, projectes, actuacions...

3

Informació dels processos participatius, consultes i iniciatives ciutadanes del barri.

4

Torn de paraules lliure.

El Consell de Ciutat

reunions obertes

És l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la ciutadania per tots els temes que afecten al barri. En formen part els grups
polítics, les entitats i equipaments del barri i els veïns i veïnes que ho
vulguin. El presideix el regidor/a de districte i la vicepresidència ha de ser
un ciutadà/ana de consens. S’ha de reunir, com a mínim dos cops l’any i,
com a màxim, 4 cops.

Apo

Conèixer i debatre els grans projectes i polítiques de l’Ajuntament.
Assessorar l’Ajuntament en la deﬁnició de grans línies de política i
gestió, en especial el Pla d’Actuació i els reglaments i ordenances municipals.

—

Emetre dictàmens a iniciativa pròpia o a petició de l’Alcalde/essa, el
Consell Municipal o els Consells de Districte.

—

Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions de caràcter general. Formular propostes de processos participatius, d’audiències públiques o de creació d’òrgans de participació.

Més informació a barcelona.cat/participaciociutadana

Grups de Treball

—

Ordre del dia

Funcions:

ions

Coordinació amb altres òrgans

És el màxim òrgan consultiu i de participació on els i les representants de
l’Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. En
depèn la Comissió d’Empara, màxim òrgan de garanties sobre participació.
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ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
QUÈ SÓN?

Són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les
actuacions municipals. Poden ser de durada indeﬁnida o no.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
BARRI
DISTRICTE
CIUTAT

TERRITORIALS

CONSELLS SECTORIALS DE CIUTAT
CONSELLS SECTORIALS DE DISTRICTE
CONSELLS TEMÀTICS DELS DISTRICTES
PACTES I ACORDS

SECTORIALS

1
QUINS SÓN?

2

COMPOSICIÓ
Polítics i Tècnics
AJUNTAMENT I ALTRES ADMINISTRACIONS
CIUTADANIA
2/3 per elecció
ENTITATS I ASSOCIACIONS
1/3 per sorteig
PERSONES EXPERTES
REPRESENTANTS D’ALTRES CONSELLS
PRESIDÈNCIA CÀRREC ELECTE / VICEPRESIDÈNCIA CIUTADANA
SECRETARIA TÈCNICA

Paritat de gènere
Diversitat

CREACIÓ

Consell de Ciutat
Consell Ciutadà de Districte
Consell de Barri
Audiència Pública de Ciutat
Audiència Pública de Districte

AJUNTAMENT

(Plenari)

(Plenari)

Consell de ciutat
Signatures

Selecció aleatòria
del padró

3
Signatures vàlides necessàries per crear un òrgan de participació

DISTRICTES

Registre ciutadà

INICIATIVA
CIUTADANA

Veure nombre de signatures a Àmbit de Districte

Ciutat Vella

1.500

Gràcia

1.800

Eixample

3.900

Horta-Guinardó

2.500

Sants-Montjuïc

2.700

Nou Barris

2.400

Les Corts

1.200

Sant Andreu

2.200

Sarrià-Sant Gervasi

2.200

Sant Martí

3.400

BARCELONA

9.000

En el cas de les iniciatives ciutadanes
per promoure la creació d’un òrgan
de participació d’àmbit de barri o
zones inferiors a districte, el número
de signatures a recollir serà del 2%
de signatures vàlides de la població
total del territori afectat amb un
mínim de 50 i un màxim de 900

(infograﬁa INICIATIVA CIUTADANA)

reunions obertes

4

Apo
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—

CONVOCATÒRIA

1/3 MEMBRES

—

ORDRE DEL DIA PROPOSAT PER

1/3 MEMBRES o L’AJUNTAMENT

—

APORTACIONS

Propostes
Informes / Dictàmens
Coproducció
Rendició de comptes

—

PRESIDÈNCIA

CÀRRECS ELECTES / VICEPRESIDÈNCIA CIUTADANA

—

MEMBRES

MÀXIM 4 ANYS RENOVACIÓ 2 COPS

o dictàmens sobre projectes d’ac✓ Informes
tuació o sobre actuacions ja existents

—

GRUPS DE TREBALL

en la realització d’alguna ac✓ Coproducció
tuació pública

—

COORDINACIÓ AMB ALTRES ÒRGANS

—

POSSIBILITAT DE CONVOCATÒRIES I REUNIONS OBERTES

— Poden ser de durada indeﬁnida o determinada per l’acord de creació de l’òrgan

ions

Coordinació amb altres òrgans

Ordre del dia

FUNCIONAMENT I DURADA

— Les aportacions dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen
a terme mitjançant el debat entre les seves persones membre si es manifesta en:
on es demana una actuació pú✓ Propostes
blica determinada
de canvis o queixes sobre una
✓ Propostes
actuació pública ja elaborada

Grups de Treball

Aquestes s’han d’estructurar de manera que es garanteixi la intervenció de totes
les persones assistents, tenint en compte les diferències culturals i de gènere

ACORDS I PACTES
Consens amb persones i entitats mitjançant l’adhesió a Acords i Pactes, en els
quals es recullin els principis compartits de polítiques públiques municipals

5
6

FÒRUM O AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
Trobada oberta en un dia assenyalat amb responsables municipals i ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes

GOVERNANÇA MÉS FLEXIBLE

REVISIÓ
A

C
B

INDICADORS
ANÀLISI
COMPETÈNCIA D’INFORME A CONSELL DE CIUTAT
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Vols saber com col·laborar a un òrgan de participació? http://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/com-collaborar-un-organ-de-participacio

