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El Consell de Barri  

Què és?  

 

El Consell de Barri és l'òrgan d’enfortiment comunitari i de  participació 
política de la ciutadania en totes les qüestions que afecten el territori. Cada 
Consell de Barri té l'àmbit territorial i la denominació establerta per l'acord 
del Consell Municipal.  

Composició  
• Presidenta:  Regidora o consellera en qui delegui  
   en el seu defecte la Presidenta del Districte. 

 
• Vicepresidència: Ciutadà/na de trajectòria reconeguda nomenat per la 

Regidora i amb el suport de les 2/3 parts de les persones membres del 
Consell. Si les persones membres del Consell ho acorden pot haver una 
segona vicepresidència. 
 

• Conseller/a de cada grup municipal. 
 

• Entitats i associacions , grups o plataformes, ciutadans i ciutadanes, veïns 
i veïnes. 
 
Actua de secretària la tècnica del Districte referent del barri. 
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El Consell de Barri  

Convocatòria 

 

• Consell de Barri pot aprovar per  majoria de 2/3 parts de les persones 
assistents que s’inclogui un punt a l’ordre del dia del Plenari de Districte. 
 

• Convoca la presidència, la vicepresidència, 1/3 consellers/es del Consell 
de Districte, per iniciativa ciutadana (1% de signatures de la població 
total del barri).  

• Mínim 2 vegades l’any (1/semestre) i màxim 4 vegades l’any 
 

Acords 

 

Terminis 

 

• La Comissió de seguiment s’ha de reunir, com a mínim, 15 dies abans del 
Consell de Barri per acordar-ne l’ordre del dia. 

• L’acta del Consell ha d’estar finalitzada en 15 dies. 
• Peticions del Consell de Barri s’han de respondre en un termini de 30 

dies.  

Funcionament 

 

• Existirà un formulari per a les intervencions, que estarà a disposició a la 
pàgina web (i presencialment a les sessions del Consell de Barri) 



La iniciativa ciutadana 

Què és?  
 

Un mitjà d’incidència en l’agenda política. S’acredita l’interès general recollint 

signatures suficients.  

Sobre què?  
 

 Punts a l’Ordre del dia dels plenaris (o comissions) 
 Posada en marxa d’un procés participatiu 
 Creació d’un òrgan de participació 
 Aprovació o modificació d’una norma municipal 
 Sol·licitud de realització d’una consulta 
 Convocatòria d’un Consell de Barri, fòrum o Audiència  

Ha de ser de competència municipal i no pot vulnerar els drets fonamentals 

Si la despesa supera el 3% del pressupost anual, l’Ajuntament pot no admetre a tràmit la 

sol·licitud o comunicar les condicions de la seva execució 
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Signatures per districte i barris  

Districte 
Consultes i 

normes 

Processos i 

òrgans 

Audiència 

pública 

Punts ordre 

dia 

Ciutat 15.000 9.000 7.000 3.750 

Sants-Montjuïc 4.500 2.700 1.800 900 

Barri 
Consulta inferior 

a districte 

Procés o òrgan 

de barri 
Consell de Barri 

Signatures 
10% població   

mínim 250 

2% població 

mínim 50 

1% població  

mínim 25 

la Marina del Prat Vermell 250 50 25 

la Marina de Port 3.062 612 306 

LA MARINA 3.062 662 331 



Gràcies per la vostra participació! 

www.bcn.cat 


