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Consell de Barri de Mira-sol 
 

Proposta de protocol del procés pels projectes a executar 

amb diners de lliure disposició pel barri de Mira-sol. 

 

1. Extracte del Reglament de la funció dels Consells de Barri. 

Els Consells de Barri són òrgans desconcentrats de participació territorial, dels quals es 

dota l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per assessorar-se i rebre propostes de la 

ciutadania respecte a les necessitats i el funcionament del barri i del municipi, per 

millorar la gestió fent-la més transparent i més democràtica, i apropant les decisions a 

la ciutadania (...) 

 

2. Definició dels projectes amb diners de lliure disposició 

2.1  Anualment el Ple Municipal, dins de l'aprovació del pressupost anual de la 

Corporació, determina quines son les quantitats assignades com a fons de lliure 

disposició, que mitjançant criteris de proporcionalitat territorial, dotació 

d'equipaments, etc.. queden definits per cada un del barris de la ciutat 

2.2  Anualment, el Ple Municipal assignarà dues quantitats diferenciades,  com a 

diners de lliure disposició pel barri de Mira-sol. Aquestes partides son les que 

s'assignaran a una selecció de projectes proposats dins del marc del Consell 

d'Entitats.  El projectes sempre estaran relacionats amb accions que afectin al  

Barri de Mira-sol. 

Les partides assignades venen identificades de la següent forma: 

� Partida assignada a despesa ordinària.  

� Partida assignada a despesa de caràcter d'inversió 

 

3.  Òrgans  

El consell d'Entitats queda format pels següents participants amb les atribucions que 

s'especifiquen a la taula annexa (T.1). Es vol fer un especial esment a la voluntat del 

Consell de Barri de donar un especial pes específic a totes les entitats del barri. 
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Descripció No. de 
participants 

Veu Vot 

Presidència del Consell de Barri 
de Mira-sol 

1 X - 

Sots presidència de del Consell 
de Barri de Mira-sol 

1 X - 

Associació de veïns 
Can Mates 

1 X X 

Associació de veïns 
Sant Joan de Mira-sol 

1 X X 

Associació de propietaris i 
veïns  de Mas Gener 

1 X X 

Associació de veïns  
Can Cabassa 

1 X X 

Associació Hort de Mira-sol 1 X X 

AMPA - Escola Catalunya 1 X X 

Mira-sol Teatre 1 X X 

Futbol Club Mira-sol Baco 1 X X 

Dxoc Teatre 1 X X 

Formacions polítiques amb 
vocals al Consell de Barri 

1 per 

formació 
X - 

T.1 

S'acceptaran noves incorporacions que hauran de traslladar la seva sol·licitud  a la 

Presidència del Consell de Barri i que, amb posterioritat, es valoraran dins del Consell 

d'Entitats. En qualsevol cas, sempre es donarà resposta motivada al/s sol·licitant/s   

 

4.  Responsabilitats 

• El Consell d'Entitats és el òrgan responsable per recepcionar debatre i elaborar 

la llista de projectes amb l'objectiu de portar-ho a votació ciutadana, per tal de 

que es puguin executar durant l'exercici de referència. 

Els responsables de les propostes podran ser convocats al Consell d'Entitats per 

si consideren oportú fer una exposició més detallada de la seva proposta. 

El Consell d'Entitats també es el responsable de, una vegada escollides les 

propostes més votades, elevar-les al Consell de Barri per la seva aprovació. 

• El Consell de Barri, serà l'òrgan responsable de que, un cop aprovada la proposta, 

elevar-la l'alcaldia per que procedeixi a la seva execució. 
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En cas poc probable de que alguna de les propostes fos rebutjada al Consell de 

Barri, el Consell d'Entitats s'hauria de reunir de nou amb caràcter d'urgència per 

re-formular, o en el seu cas, substituir la proposta rebutjada. 

 

 

 

5. Descripció de les diferents etapes del procés. 

5.1  Recollida de propostes 

Els ciutadans poden fer, a títol individual, propostes que hauran de fer arribar 

a l'Oficina de Participació Ciutadana mitjançant els següents procediments: 

• Formulari creat al efecte a la pàgina web de l'ajuntament.  

Veure el "link" : https://goo.gl/forms/9LlnMemw9lQWXKOU2 

• També es podrà presentar una proposta en paper a traves d'una bulleta 

que es podrà presentar a l'OAC de Mira-sol, on s'hauran de fer constar el 

següent: 

� Títol de la proposta 

� Descripció de la proposta 

� Objectiu a aconseguir 

� Ubicació 

� Nom i cognom del proposant 

� Contacte (Telèf. correu electrònic, etc) 

 

5.2  Validació tècnica de les propostes. 

La relació de propostes es traslladaran als equips tècnics de l'Ajuntament per 

validar la viabilitat de les mateixes, al tems que quantificar el seu cost orientatiu. 

En el termini de un mes, els equips tècnics traslladaran el seu dictamen en reunió 

ordinària, extraordinària o altre al Consell d'Entitats. 

La viabilitat de les propostes estarà marcada pels següents requisits: 

• Proposta respectuosa amb el veïnat i amb el medi ambient. 

• Han de fer referència a àmbits i aspectes que siguin de competència 

municipal. 

• Han de tenir viabilitat econòmica i tècnica, respectant el marc legal i 

jurídic vigents. 

• Han de tenir principi i final, amb l'objectiu de que no es creïn limitacions 

de decisió dins del Consell d'Entitats per altres exercicis. 

• Es desestimaran els projectes que ja estiguin previstos d'execució i 

disposin de pressupost assignat des d'altres àmbits de l'Ajuntament. 
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5.3   Priorització de propostes 

 El Consell d'Entitats validarà les propostes rebudes i la seva viabilitat tècnica, 

amb l'ajuda dels equips tècnics de l'ajuntament i finalment elaborarà la llista de 

propostes que es porten a votació ciutadana. 

Es portarà terme un procés de votació ciutadana dels veïns de Mira-sol, pet tal 

de prioritzar els projectes a realitzar. 

 

5.4  Acord de les propostes al Consell de Barri 

El Consell de Barri, en sessió ordinària, o extraordinària, formalitzarà l'acord dels 

projectes a executar sorgits de la votació ciutadana.  S'acordaran els projectes 

seguint l'ordre de més vots a menys vots fins a exhaurir l'import disponible.  

Aquest acord es formalitzarà en un document firmat per la presidència i 

vicepresidència del Consell de Barri. 

El document anirà acompanyat de la descripció de les propostes, per tal de poder 

ser executades. En cas de ser propostes vinculades a activitats organitzades per 

part d'entitats, aquestes hauran de presentar el pressupost de l'activitat o 

despesa en nom de l'Ajuntament 

 

5.5  Aprovació de l'Acord a la Junta de Govern Local 

El document de l'acord es traslladarà a la Junta de Govern Local per la seva 

aprovació i se'n donarà compte al Ple 

 

5.6  Seguiment de l'execució dels projectes 

Es farà mitjançant el trasllat de l'estat de cada projecte dins del Consell d'Entitats 

que ho traslladarà al Consell de Barri com a punt concret de l'ordre del dia de la 

sessió. 

Aquesta activitat es farà de forma orinaria 2 vegades al l'any (sempre amb 

antelació a cada Consell de Barri), tot i que es poden convocar més reunions amb 

caràcter extraordinari.   

 

6. Comunicació. 

Per tan de garantir que tot el procés sigui conegut per tot el veïnat i en permeti la seva 

participació es preveuré el conjunt d'accions de comunicació necessaris.  A part de la 

comunicació dins de propi Consell De Barri, es tindrà en compta que el butlletí del 
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Consell ha de ser una de les eines principals, doncs permet informar a cada llar.  Es 

podran editar cartells i també informar a través dels mitjans de comunicació locals, o 

d'altres mitjans que es considerin necessaris i estiguin a l'abast.  

 

6. Calendari del procés. 

La data d'acord de les propostes a executar amb diners de lliure disposició ha de 

permetre suficient de temps per podar-les executar durant el mateix any.  En aquest 

sentit cal arribar a un acord al final del primer trimestre de l'any. 

Calendari del procés: 

• Període de recollida de propostes. 

• Validació tècnica: aspectes tècnics i criteris de l'ajuntament 

• Consell d'Entitats: Definició de la llista de propostes per portar a votació 

ciutadana 

• Votació ciutadans de les propostes 

• Consell de Barri: Aprovació de les propostes més votades fis esgotar pressupost 

i presentades pel Consell d'Entitats 

 

 

 

 


