
Consell de Barri del 

Fort Pienc



Què és el Consell de Barri

El Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació
política de la ciutadania en les qüestions que afecten el territori.

Tenen per finalitat ser canals de participació ciutadana en el
desenvolupament de polítiques de proximitat i convivència i afavorir la
cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

Definició



• No és l’espai on l’equip de govern ha de rendir comptes.

• No és l’espai on la ciutadania interpel·la a l’equip de govern.

• No és l’audiència pública del barri.

• És un espai per debatre la identificació i priorització de les

problemàtiques del barri.

• És un espai per debatre la revisió de les polítiques públiques del barri.

• És l’espai per debatre propostes d’intervenció al barri

Què és el Consell de Barri

Definició



Canals de participació, interlocució i informació

• Audiència pública: queixes, consultes, propostes i rendiment de
comptes.

• Consell de Barri: Debats sobre temes del barri.
• Al torn obert: queixes, consultes, propostes.

• Processos participatius: Procés per debatre sobre un tema concret.

• IRIS: queixes, consultes, propostes.



• Òrgan executiu del Consell de Barri.

• Integrada per:

• Representants de la direcció política i tècnica del districte.

• Un conseller o consellera de cada grup municipal del districte

• Ciutadania (en representació d’entitats o a nivell individual)

• Òrgan col·legiat presidit per delegació de la regidoria (conseller/a)

La Comissió de Seguiment del Consell de Barri

Definició



• Definir l’ordre del dia del Consell de Barri.

• Quins són els temes susceptibles de ser debatuts al Consell de barri.

• Quina és la seva priorització.

• Calendaritzar-los.

• En quins termes es planteja el debat.

• Fer seguiment dels acords i el resultats dels debats del Consell de

Barri.

La Comissió de Seguiment del Consell de Barri

Funcions



• Seguiment dels acords adoptats en anteriors consells.

• Informacions dels processos participatius i iniciatives ciutadanes

vinculades al barri.

• Debat sobre els principals punts de l’ordre del dia.

• Torn obert de paraula

Estructura del Consell de Barri



Planificació del Consell de Barri

• Què entenem per debat?

• Condicionants tècnics d’un debat

• Quins són els temes susceptibles de ser debatuts al Consell de barri.

• Quina és la seva priorització.

• Calendaritzar-los.

• En quins termes es planteja el debat.

Elements per a la planificació


