
INFORMACIÓ

DEBAT

RETORN
I AVALUACIÓ

SEGUIMENT

INFORMACIÓ

Difusió del procés
i de la matèria per debatre

DEBAT

Diàleg i contrast d’arguments
i generació i recull de propostes

ACTES I DEBATS:
— Presencials
— Digitals  a  decidim.barcelona

RECULL DEL DEBAT I PROPOSTES

PUBLICACIÓ A LA
PLATAFORMA DIGITAL

decidim.barcelona

RETORN
I AVALUACIÓ

Trasllat dels resultats del procés

INFORME DE RESULTATS

VALIDACIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT

PRESENTACIÓ PÚBLICA (SI ESCAU)

PUBLICACIÓ A LA
PLATAFORMA DIGITAL

decidim.barcelona

El Govern comunica
com aplicarà els resultats

PUBLICACIÓ A LA
PLATAFORMA DIGITAL

decidim.barcelona

NOTIFICACIÓ A LES
PERSONES PARTICIPANTS

D I E S
MÀXIM60

IMPACTE

SEGUIMENT

Es facilita el seguiment del procés 

PUBLICACIÓ A LA
PLATAFORMA DIGITAL

decidim.barcelona

4 FASES D’UN PROCÉS

COMPOSICIÓ  5 MÍNIM    MÀXIM 25
Composició inicial a l’acord de convocatòria

Criteris de màxima pluralitat i diversitat, edat i origen i paritat de gènere

Pot modificar-se si ho demanen

El Reglament de Participació Ciutadana demana promoure que els procesos participatius adoptin, si és posible, metodologies de diagnosi i de deliberació ciutadana,
com ara les assemblees deliberatives, les marxes exploratòries o els recorreguts de reconeixement, els plafons ciutadans, i d’altres similars.

 1/3 dels membres i s’acorda per majoria absoluta

El nombre de persones procedents de l’Ajuntament i d’altres administracions  
públiques mai no podrà ser superior a la meitat del total

✓
✓
✓
✓

FUNCI                        ONS

Valorar el disseny metodològic del procés i suggerir modificacions

Fer el seguiment de l'execució del procés

Informar sobre les reclamacions presentades per les persones participants 

Conèixer i debatre l'informe de resultats
Cada procés participatiu tindrà 
una Comissió de Seguiment

COMISSIÓ DE
SEGUIMENT

LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 3

Publicació a la plataforma de
participació decidim.barcelona

Ha d’incloure:

Per Decret d’Alcaldia o en qui delegui

PERÍODE DE TEMPS ACTES I DEBATS 

PLANIFICACIÓ D’ACTES I DEBATS 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

FORMA DE RETORN

FORMA D’AVALUACIÓ i DE SEGUIMENT

(màx. 120 dies)

2 COM ES CONVOCA?

Signatures

Alcalde/essa
O en qui delegui

Grups municipals
Màxim 2 a l’any

AJUNTAMENT

CONSELL DE CIUTAT

INICIATIVA CIUTADANA

— Responsable d'organitzar el procés

— Definir el perfil dels participants

— Definir la metodologia i indicadors
Persones/entitats que 
promouen un procés

GRUP IMPULSOR

1QUI POT PROMOURE UN PROCÉS PARTICIPATIU?

QUÈ SÓN? Trobades delimitades en el temps per promoure el debat sobre temes concrets de la ciutat entre la ciutadania o entre la ciutadania i l'Ajuntament.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

ELS PROCESSOS PRECEPTIUS
Tots els plans d'actuació i plans d'inversió municipals, plans secto-

rials o territorials, de planejament general, plans d'usos o plans 
especials entre d'altres han d’anar acompanyats d’un procés 

participatiu. D’aquesta manera és garanteix que la ciutadania pot 
fer les seves aportacions a les actuacions municipals.

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Barcelona també ha impulsat els Pressupostos Participatius, una 
modalitat de procés participatiu a través del qual la ciutadania pot 
proposar, definir, prioritzar i escollir determinats projectes a 
executar amb una part del pressupost municipal.

ALGUNS EXEMPLES

Descarrega el Reglament de Participació Ciutandana

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




