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REGLAMENT DEL CONSELL CIUTADÀ DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

Preàmbul

L’article 40 de les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, aprovades
definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 de setembre de 2001 (BOP Nº
254 de 23 d’octubre de 2001), defineix el Consell Ciutadà com el màxim òrgan consultiu i de
participació del districte en totes les qüestions referents a les seves competències. Conforme
l’article 43 de les pròpies Normes –i en el seu desenvolupament. l’article 41 del Reglament Intern
d’Organització i funcionament del Districte de Sant Andreu aprovat en sengles sessions d’11 de
desembre de 2001i 15 d’abril de 2002 regula en els articles 38 al 42, la naturalesa, funcions,
facultats, composició, règim electoral, i funcionament del Consell Ciutadà del Districte de la
següent forma:

Secció 1ª: Finalitats

Article 38.- Naturalesa

El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació de districte en totes
les qüestions referents a les seves competències. S’hi integraran representants de les entitats i
associacions, dels demés Consells Sectorials de participació del districte, així com ciutadans i
ciutadanes a títol individual.

Article 39.-  Funcions

El Consell Ciutadà del Districte té per objecte:

1. Assessorar al Consell del Districte en la definició de les grans línies de la
política i la gestió del districte i generar consens ciutadà sobre els mateixos.

2. Conèixer i debatre,  d’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic
Municipal, el Programa d'Actuació, les Ordenances i Reglaments Generals del districte

3. Conèixer i debatre els pressupostos municipals i els resultats dels indicadors
de la gestió municipal, en especial els del Districte.

4. Conèixer i debatre els grans projectes del districte.

5. Donar suport als Consells sectorials del districte i conèixer les seves
conclusions, iniciatives i deliberacions.

Article 40.- Facultats

Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les seves resolucions tindran rang de
recomanació per als Òrgans de Govern del districte. I en virtut de les seves competències, podrà:

1. Fer propostes de punts a l’ordre del dia del Consell del Districte.

2. Proposar a la Comissió de govern la creació de nous Consells sectorial

3. Ser consultat a instàncies del President/a del Consell del Districte, del
Regidor/a del Districte o del Consell del Districte.

4. Proposar iniciatives ciutadanes i sol·licitar la convocatòria  d’audiències
públiques d’àmbit de districte.
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Secció 2ª: Composició i  funcionament

Article 41.- Composició

1. El Consell Ciutadà del Districte està presidit pel President o la Presidenta del
Consell del Districte o pel Regidor/a del Districte o Vice-president/a en qui delegui

2. El Consell Ciutadà del Districte està composat per:

a)  El President/a del Consell del Districte, el Regidor/a del districte, els Regidors/es
adscrits i tots/es els Consellers/es de Districte.

b)  Un representant de cadascuna de les associacions de veïns del Districte formalment
constituïdes i legalment enregistrades.

c )  Representants de les associacions i entitats del Districte en representació dels
diferents Consells sectorials del districte en un nombre de 3 representants per cada
Consell sectorial

d) Un terç del conjunt dels seus membres estarà format per  ciutadans i ciutadanes
escollits aleatòriament del padró del districte.

e) El Cap de la secretaria tecnicojurídica, que actuarà com a secretari/a.

f )  Podran assistir-hi el Gerent/a i el Conseller/a tècnic del Districte, i en general, tots
aquells tècnics que el President/a consideri necessaris per al seu bon funcionament.

Article 42.- Règim electoral

La Comissió de Govern del districte arbitrarà el procediment electoral corresponent i assegurarà
la transparència i publicitat del mateix a fi de garantir la  igualtat d’oportunitats entre les
associacions candidates.

Article 43.- Funcionament

El Consell Ciutadà del Districte es reunirà, com a mínim, dos cops l’any de manera ordinària i de
manera extraordinària cada cop que el convoqui el seu President/a, la majoria dels
Consellers/eres del Districte, o a petició de  la meitat més u dels seus membres.

 Per tot això, es considera convenient disposar d’unes normes de funcionament del Consell
Ciutadà per tal que siguin aprovades pel Consell de Districte.

PRIMERA .-       Elecció de Membres

1.1. Representació Municipal

El president/a, el regidor/a, els regidors adscrits/es, el vice-president/a i tots els consellers/es
del Districte són membres nats del Consell Ciutadà, en el que s’integren en la seva condició de
membres del Consell de Districte.

1.2. Associacions de Veïns

Les Associacions de Veïns representatives de cadascuns dels set barris del Districte formen part
originàriament del Consell Ciutadà. llur representació correspondrà al seu president/a, sense
perjudici de les facultats de substitució, delegació o designació en persona diferent previstes en
els respectius estatuts.

1.3. Consells Sectorials

Casa consell Sectorial comptarà  amb tres representants al Consell Ciutadà. la seva elecció es
farà en sessió ordinària o extraordinària convocada a l’efecte, que haurà de celebrar-se per
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cadascun dels Consells en el mateix període establert per a l’elecció dels representants de les
associacions i entitats dels barris. La designació haurà de recaure en un dels membres del
Consell, sigui persona física o jurídica, aplicant-se en aquest darrer supòsit la mateixa regla de
representació prevista en al norma anterior per les Associacions de Veïns.

1.4. Entitats representants dels barris no integrants de Consells Sectorials

Les entitats no integrades en cap dels Consells Sectorials del Districte podran formar part del
Consell Ciutadà amb un total de 10 representants distribuïts d’acord amb el nombre de la seva
població de la següent forma:

Barri de Sant Andreu 3 membres
Barri de La Sagrera 2 membres
Barri de Navas 1 membre
Barri de Congrés 1 membre
Barri del Bon Pastor 1 membre
Barri de Baró de Viver 1 membre
Barri de Trinitat Vella 1 membre

1.4.1.Electors I Elegibles

Són electores i elegibles les entitats i associacions incloses en el cens electoral en la data del seu
tancament, llevat de les Associacions de Veïns que únicament seran electores atesa la seva
condició de membres originaris del Consell.

1.4.2. Cens Electoral

El Consell Plenari del Districte fixarà el procés electoral i el seu calendari.
El cens electoral el confeccionarà el Districte per barris, procedint a la inscripció inicial de les
entitats. El cens s’exposarà al públic en el Tauler d’Edictes del Districte, i a la pàgina web del
Districte (www.bcn.es/santandreu) a l’objecte de poder formular al·legacions i reclamacions
contra la inscripció o omissió indegudes, així com per la rectificació de dades. les sol·licituds es
faran per escrit que podrà presentar-se a qualsevol dependència del Registre General de
l’Ajuntament.

1.4.3. Resolució de Reclamacions

Les reclamacions un cop finalitzat el termini d’exposició pública del cens i previ informe jurídic
del Districte seran resoltes resultant-ne el cens definitiu que serà aprovat per resolució del
regidor/a del Districte i que serà notificada a la totalitat de les associacions i entitats que hi
figurin inscrites, amb indicació del dia senyalat per a la votació.

1.4.4. Condicions per l’emissió del vot

L’emissió del vot correspondrà al president de cadascuna de les associacions i entitats, en la
seva condició de representant legal i podràs ser objecte de delegació. A Aquest efecte, en la
notificació esmentada en l’apartat anterior s’inclourà –juntament amb la papereta de votació- un
model de certificació a expedir pel secretari de l’entitat, acreditatiu de la identitat de la persona
que n’ostenta la presidència, figurant al dors la identificació de l’associada que , en el seu cas,
emetrà el vot per delegació de la presidència.
Serà requisit indispensable per a poder votar que la persona que amb aquesta finalitat
comparegui en el lloc de la votació, ho faci proveït de dita certificació i del Document Nacional
d’Identitat o document que en faci les funcions, extrems que seran comprovats per la Mesa
electoral.
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La votació serà secreta i es durà a terme en el centre cívic que pertoqui a cada associació o
entitat per raó de les zones. El vot haurà de recaure en les entitats censades al mateix barri que
l’elector – excepció feta de les Associacions de Veïns- i en nombre màxim fixat per a cadascuns
d’ells en el propi apartat ressenyat.
Tots els Centres Cívics disposaran d’un espai per a cada barri, una mesa electoral, el cens
electoral, paperetes de votació i una urna per dipositar el vot. Donarà fe del procés en cadascun
dels centres el personal municipal designat expressament pel regidor/a del Districte, el qual un
cop finalitzada la votació, procedirà al recompte de vots i a trametre l’acta amb els resultats i les
paperetes utilitzades a la Secretaria Tecnicojurídica del Districte
Els resultats de l’elecció seran publicats en el Tauler d’Edictes i a la pàgina web del Districte
(www.bcn.es/santandreu)

1.5. Ciutadans i ciutadanes a títol individual

Integraran un terç del total de membres del Consell Ciutadà en un nombre màxim de 33 i la seva
elecció es farà aleatòriament a partir de les dades contingudes en el Padró d’Habitants, en les
zones i seccions censals corresponents al Districte de Sant Andreu, atenent als criteris següents:

Edat: per grups de 18-25 anys; 26-40 anys; 41-60 anys i 61 en endavant
Gènere: Idèntic percentatge de dones i homes.
Proporcionalitat: garantint l’equilibri territorial en funció dels barris del Districte.

Les operacions materials de selecció aleatòria seran realitzades per l’Institut Municipal
d’Informàtica-Població i comunicades als interessats. En el supòsit de no acceptació es
comunicarà l’elecció a persones que apareguin successivament en la relació tenint en compte els
criteris anteriors.

SEGONA.- Sessió Constitutiva

Verificada la designació i/o elecció de la totalitat dels seu membres, el Consell Ciutadà celebrarà
la seva sessió constitutiva que estarà formada pels següents Membres:

Nº Membres
President/a president del Districte, regidor de Districte o vice-

president en qui delegui
1

Regidor de Districte 1
Regidors Adscrits/es 2
Consellers de Districte 15
Associacions de Veïns AMEC, Baró de Viver, Bon Pastor, Congrés, Navas, La

Sagrera, Sant Andreu de Palomar, Sant Andreu Nord, Sant
Andreu Sud, Trinitat Vella, VIA

11

Representants de
Consells Sectorials

C. Escolar, C. d’Esports, C. de la Gent Gran, Consell de les
Dones, C. de Cooperació i Solidaritat, C. Assessor de
l’Arxiu Municipal del Districte, C. Medi Ambient i
Sostenibilitat i C. del Comerç

24

Entitats i Associacions
no integrants de
Consells Sectorials

10

Ciutadans i ciutadanes
a títol individual

33

Secretari Secretari Tecnicojurídic del Districte
Total Membres 97
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TERCERA.-       Publicitat

El Consell de Districte serà assabentat d’aquestes normes en la propera sessió plenària que
celebri. Així mateix es publicaran al tauler d’Edictes i a la pàgina web del Districte
(www.bcn.es/santandreu)

Barcelona, gener 2003


