MANUAL DE BENVINGUDA

Manual de benvinguda
1.

Coneixes el Consell de Ciutat? .............................................................................................................. 3

2.

Com s’organitza?................................................................................................................................... 3
2.1 Els grups de treball ........................................................................................................................... 3
2.2 La Comissió Permanent....................................................................................................................... 4
2.3 El Plenari ............................................................................................................................................. 4

3.

Què fa? .................................................................................................................................................. 5

4.

Qui en forma part?................................................................................................................................ 5
4.1 El teu Consell ....................................................................................................................................... 6

5.

Documentació rellevant........................................................................................................................ 7

2

1. Coneixes el Consell de Ciutat?
El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament
de Barcelona, en el qual els i les representants de l’Ajuntament i la ciutadania
debaten els afers principals de la ciutat amb la cerca constant del compromís i la
corresponsabilitat.
És el gran espai de representació cívica de la ciutat, que recull i continua amb la
tradició participativa a Barcelona i que enforteix les tasques del Govern. Es basa en
criteris de legitimitat i representativitat per convertir-se en el gran espai de
representació cívica de la ciutat.

2. Com s’organitza?
El Consell de Ciutat s’estructura en tres tipus de reunions: Plenari, Comissió
Permanent i grups de treball.
2.1 Els grups de treball

Els grups de treball són específics i temporals, i la seva funció és fer front a les
temàtiques sorgides gràcies a les aportacions que qualsevol persona membre del
Consell de Ciutat faci arribar a la seva Secretaria Tècnica. Les propostes temàtiques
han de tenir un suport mínim de cinc membres del Consell per poder traslladar a la
Comissió Permanent la proposta de formació del grup de treball.
Els grups treballen sobre àmbits concrets i fan propostes d’actuació. Les activitats
habituals per a cada tema i grup solen ser: estudi i anàlisi del tema que es tracti,
elaboració de l’informe i del dictamen corresponent i defensa del dictamen a la
Permanent i al Plenari per a la seva aprovació. Els grups són el nucli de la
participació activa i no contemplativa.
Qualsevol persona membre del Plenari que ho vulgui pot participar en els grups de
treball. A més, la participació està oberta a experts i expertes en els temes que
s’escullin treballar, de manera que es pot convidar aquests i aquestes membres a
desenvolupar una ponència o formar, així mateix, part del grup de treball.
Es reuneixen en funció del ritme de treball de cada grup, però normalment sol ser
d’una sessió presencial quinzenal més el treball telemàtic. Cada sessió té una durada
aproximada de dues hores i se solen celebrar a les 18.00 hores.
Qui?
Els i les membres que
vulguin

Quan?
Dues vegades al mes
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Què?
Estudiar el tema.
Elaborar l’informe o el
dictamen.

Defensar el dictamen

2.2 La Comissió Permanent

Comunament anomenada “la Permanent”, vetlla per l’impuls i el bon funcionament
del Consell de Ciutat, fa el seguiment de tot el que s’hi duu a terme, valora les
temàtiques i proposa metodologies. És el nostre motor.
Està formada per dos membres de cada àmbit del Plenari (fins a quatre en el cas
dels consells de districte i consells sectorials de ciutat) i representants dels grups
polítics municipals. La presidència és per delegació d’Alcaldia, actualment el
Comissionat de Participació.
Es reuneix habitualment cada mes o cada dos mesos i té una durada aproximada
de dues hores. A l’edifici Novíssim, plaça de Sant Miquel, 4, o a l’edifici Palau. A les
18.00 hores.
Les seves funcions són: proposar i coordinar els grups de treball per portar a
terme estudis o activitats i per fer el seguiment dels projectes o les iniciatives que es
determinin; així mateix, donar el vistiplau als dictàmens que en sorgeixen abans
d’exposar-los al Plenari i, finalment, també plantejar l’ordre del dia del Plenari.
Qui?
Dos representants de cada
sector.
Representants dels grups
polítics

Quan?
Una vegada al mes

Què?
Coordinar els grups de treball.
Donar el vistiplau als dictàmens.
Plantejar l’ordre del dia del Plenari

2.3 El Plenari

El Plenari és la trobada de totes les persones membres del Consell de Ciutat, presidit
per l’alcalde o alcaldessa de la ciutat. En aquest espai s’exposen els estats dels
grups de treball, s’aproven dictàmens i és l’espai perquè qualsevol membre pugui
participar i donar la seva opinió.
Es convoca ordinàriament dues vegades l’any, habitualment els mesos de juliol i
desembre, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. És possible convocar-lo
extraordinàriament en casos que així ho requereixin amb una antelació mínima de
48 hores. La durada aproximada és de dues hores i sol començar a les 18.00 hores.
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A cada reunió hi ha un ordre del dia prèviament acordat i facilitat a totes les
persones membres, on consten els punts per tractar. Així mateix, també s’envien els
dictàmens dels grups de treball perquè la resta de membres hi puguin fer esmenes.
En primer lloc, s’aprova l’acta de la darrera sessió i seguidament es fa una valoració
dels estats dels grups de treball actuals.
Qui?
Tots els membres

Quan?
Dues vegades l’any

Què?
Aprovar els dictàmens dels
grups de treball

3. Què fa?
 Assessora l’Ajuntament i emet recomanacions sobre temes rellevants de la
ciutat.
 Coneix i debat el PAM, els reglaments, les ordenances municipals i els
pressupostos.
 Convoca processos participatius i impulsa iniciatives.
 Crea i dona suport a altres òrgans de participació.
 Proposa la Medalla d’Honor.

4. Qui en forma part?
El Consell de Ciutat està presidit per l’alcalde o alcaldessa i format per:
•
Grups polítics municipals (7)
•

Consell Ciutadà de Districte (10)

•

Consell Sectorial de Ciutat (10)

•

Institucions més significatives de la ciutat (fins a 25)

•

Fitxer General d’Entitats (fins a 15)

•

Persones de renom ciutadà (fins a 15)

•

Registre ciutadà / padró municipal (fins a 25)

•

Comissionat (1)

•

Síndic/a de greuges (1)

Ho són per tot el mandat municipal, llevat que el grup decideixi una altra cosa.
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El Plenari està compost actualment per cent persones membres i, en funció de cada
cas, són proposades i nomenades de manera específica.
En la Comissió Permanent, hi ha dos persones membres de cada sector
representat al Consell de Ciutat, juntament amb la representació dels grups polítics
municipals.
Als grups de treball qualsevol persona membre del Plenari que ho vulgui pot
participar-hi. Hi ha un mínim de cinc membres per poder crear el grup.
Qualsevol ciutadana o ciutadà que estigui inscrita al Registre ciutadà i al padró
municipal pot participar en el Consell del Ciutat. Participar-hi vol dir implicació i
aportació de valor, dins de les possibilitats i els interessos de cadascú, en les
diferents tasques i funcions del Consell.
L’objectiu principal del Consell de Ciutat és fomentar la participació de la
ciutadania en tots els aspectes que són competència de l’Ajuntament de Barcelona.
El fet que els i les representants directes de la ciutadania siguin un 25% del total és
una dada que cal destacar.
4.1 El teu Consell

Al Plenari
Què hi pots aportar? Preparar i esmenar la documentació que es lliura; presentar les teves
idees, opinions i experiències; participar en el debat; aprovar o rebutjar quan calgui. El valor
d’anar-hi és aquest. Ser-ne solament testimoni pot ser insatisfactori.
Què reps? Formar part activa del màxim nivell de participació ciutadana a l’Ajuntament de
Barcelona, un fòrum on es pot aportar valor, veu i vot.
A la Comissió Permanent
Què hi pots aportar? Proposar temes per desenvolupar en els grups de treball, equilibrar les
aportacions polítiques, preparar els plenaris, informar els i les altres components del Registre
ciutadà i del padró municipal de les activitats.
Què reps? Tenir una visió global dels temes que s’hi tractin i de la seva orientació, interlocució
directa amb l’estament polític, capacitat directa d’influència.
Als grups de treball
Què hi pots aportar? Traslladar les teves inquietuds, experiència, coneixement i els del teu
entorn per canviar les coses. Implicació i dedicació dins de les possibilitats i els interessos de
cadascú i el grup.
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Què reps? Llibertat absoluta d’aportació, sempre argumentada, contrastada i oberta al debat.

5. Documentació rellevant
Reglament de participació ciutadana
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/196/reglament-participacio%20_presidencia_190417.pdf
Reglament intern del Consell de Ciutat
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/37/REGLAMENT-CONSELL-DECIUTAT.pdf
Memòria anual del Consell de Ciutat
http://www.conselldeciutat.cat/site/files/68/memoria-Consell-de-Ciutat-2017.pdf
Pla d’actuació municipal 2016-2019
http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/programa-dactuaci%C3%B3-municipalpam-2016-2019bp
Carta municipal
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa

conselldeciutat@bcn.cat
www.conselldeciutat.cat
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