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Educació
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TIPUS D'ÒRGANS 1

AJUNTAMENT I ALTRES ADMINISTRACIONS 

CIUTADANIA

ENTITATS I ASSOCIACIONS / vicepresidència associativa

PERSONES EXPERTES

REPRESENTANTS D’ALTRES CONSELLS

Membres

MÀXIM 4 ANYS
RENOVACIÓ MÀXIM 1 COP

Paritat de gènere

Diversitat

2 QUINA ÉS LA SEVA COMPOSICIÓ?

DISTRICTES
(Plenari)

INICIATIVA
CIUTADANA

CONSELL DE CIUTAT

AJUNTAMENT
(Plenari)

Signatures

Ciutat Vella

L’Eixample

Sants - Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi

1.500

3.900

2.700

1.200

2.200

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

1.800

2.500

2.400

2.200

3.400

BARCELONA 9.000

Signatures vàlides necessàries per crear un òrgan de participació En el cas de les iniciatives 
ciutadanes que promoguin la 
creació d’un òrgan de 
participació d’àmbit de barri o 
zones inferiors a districte, el 
Reglament detalla la fòrmula 
específica de càlcul de 
signatures necessàries

3COM ES CREEN?

Aportacions

Or
dr

e 
de

l 
di

a 

Coordinació am
b altres òrgans

Grups de Treball

A través d'iniciativa ciutadana

—   QUI CONVOCA 1/3 MEMBRES  o    PRESIDÈNCIA  o    CIUTADANIA

—   ORDRE DEL DIA  PROPOSAT PER L’AJUNTAMENT  o  MEMBRES     COMISSIÓ SEGUIMENT DE CONSELL BARRI

—   APORTACIONS 

—   DISPOSEN DE COMISSIÓ PERMANENT

—   PODEN CREAR GRUPS DE TREBALL

—   POSSIBILITAT DE CONVOCATÒRIES I REUNIONS OBERTES

Propostes
Informes/Dictàmens
Coproducció
Rendició de comptes

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

Les sessions són públiques
i en funció dels recursos
disponibles s'han de transmetre
per streaming. En cas que
hi hagi participació telemàtica,
es fa a través de la plataforma
decidim.barcelona

4 COM FUNCIONEN?

Trobada oberta puntual amb responsables municipals i ciutadania, per 
debatre qüestions territorials de d istricte o temes concrets de ciutat

5LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

QUÈ SÓN?

BARRI

DISTRICTE

CIUTAT

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

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 delimitada, i cadascun d'ells té un reglament propi.

QUÈ FAN?
• demanar una determinada actuació pública

• fer modificacions o objeccions sobre alguna actuació
pública ja elaborada

• elaborar dictàmens sobre projectes d'actuació
o actuacions ja executades

• col·laborar en la realització d'alguna actuacióSECTORIALS

TERRITORIALS

TRACTEN ASPECTES
RELACIONATS AMB:

SOBRE TEMES
ESPECIFICS:

QUINS SÓN? Consells sectorials de ciutat
Consells sectorials de districte
Pactes i acords
Audiència Pública de Ciutat

QUINS SÓN? Consell de Ciutat
Consell de Barri
Audiència Pública de Districte

El reglament de cada òrgan determina 

més concretament qui en forma part, 

però ha d'incloure un regidor, regidora, 

o persona en qui delegui, de cada gru p

municipal de l'Ajuntament o del 

districte

Descarrega el Reglament de Participació Ciutandana

 o   

L'Ajuntament de Barcelona disposa d'una Comissió d'Empara encarregada de vetllar per la realització efectiva dels drets i obligacions de la participació cuitadana




