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Acta Consell d’Entitats del Consell de Barri de Mir a-sol 

 

Dia: 30 novembre de 2017 
Hora: 19.30h 
 
Assistents: 
 
 -Xavier Barbany, sotspresident del Consell de Barri de Mira-sol 
 -Associació de veïns de Sant Joan de Mira-sol: Inmaculada Valderrama 
 -Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Martí 
 -Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin 
 -Mirasol Teatre: Juan Angel de la Peña  
-Associació de veïns de Can Mates: Iona Casadevall Hunter 
 
En representació de l’Ajuntament:  
 
-Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana i Acció als Barris 
-Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana. 
 
Temes a tractar:  
 

1. Actualitzar l’estat dels projectes de lliure disposició 2017 

2. Protocol de treball per definir els projectes de lliure disposició  
3. Diners de lliure disposició 2018: pressupost i calendari 
4. Ordre del dia del Consell de Barri de desembre. Proposar temes 
5. Anunciar data del Consell editorial per al següent butlletí  

  
Els punts 1 i 5 no es van tractar atesa la manca de temps, ja que la reunió del Consell 
d’entitats va començar amb més de 45 minuts de retard a causa de l’allargament del 
grup de treball anterior. La reunió s’inicia a les 20.15h. 
 
1)Es presenta la proposta d’ordre del dia del proper Consell de Barri de Mira-sol, 
previst pel 13 de desembre de 2017. Es debat si cal escurçar el nombre de punts però 
finalment es manté i s’aprova la proposta inicial amb els següent ordre del dia:  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Respostes a preguntes 
3.- Presentació del nou Síndic de Greuges 
4.- Dació de compte dels grups de treball 
5.- Procés projectes lliure disposició 2018 i protocol consell d’entitats 
6.-Pressupostos Participatius 2018 
7.-Torn obert 
 
2) Marina Casals explica que per l’any 2018 la partida de lliure disposició augmenta a 
90 mil euros. D’aquests, 82 mil seran per a projectes d’inversió i 8 mil per a ordinari. 
Pel que fa al calendari de presentació de propostes, s’acorda  obrir la presentació de 
propostes després del proper Consell de Barri i convocar al gener una primera reunió 
del Consell d’Entitats. La relació de projectes de lliure disposició es portaran a 
aprovació al primer Consell de Barri de 2018, que es convocarà el 7 de març. 
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Àngel de la Peña, vocal de Mira-sol Teatre, comenta que la coordinadora socio-cultural 
no té ben definit el seu finançament, fet que complica el seu funcionament. En aquest 
sentit, demana que s’aclareixi com es finançarà l’any 2018. Imma Valderrama, vocal 
de AVV Sant Joan, considera que s’hauria de finançar amb un pressupost  diferent 
dels  diners de lliure disposició del Consell.  Afegeix que el Consell de Barri pot ajudar 
al finançament però no ha de ser la única font. 
 
3) Xavier Barbany explica l’esborrany del protocol de consell d’entitats sobre el 
pressupost de lliure disposició.  S’obre un debat entre els assistents sobre la fórmula 
de votació de les propostes rebudes i  com es trasllada el resultat d’aquesta votació al 
Consell de Barri per a la seva aprovació. Es posen sobre la taula diferents opcions 
com l’existència o no de quórum per votar les propostes, així com la possiblitat de 
delegar el vot. Així mateix, es proposa que només puguin votar les propostes les 
entitats que tinguin representació al Consell de Barri. En aquest sentit, es convidarà a 
la Coordinadora sociocultural al Consell  de Barri. Com a conclusió, Xavier Barbany es 
compromet a modificar el protocol per incorporar-hi algunes millores i tornar-lo a enviar 
als membres del Consell d’entitats. 
 
Sense més punts a tractar, s’aixeca la sessió. 
 
 
 
 
Sant Cugat, 13 de desembre de 2017 
 


