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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DELS CONSELLS DE BARRI 
 
 
 

PREÀMBUL 
 
1.- L’Estatut de Catalunya en el seu article 29.1 diu: “Els ciutadans de 
Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de 
Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i 
en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.” I en l’article 43.1: “Els 
poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la 
prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació 
individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, 
amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.” 
 
2.- L’Edicte d’Alcaldia de 2 de maig del 2011, feia públic el Reglament de 
Participació Ciutadana (aprovat pel Ple municipal en la sessió del dia 21 de 
febrer del 2011) que en el seu preàmbul, entre altres, diu: 
 
“La implicació de la ciutadania a la vida col·lectiva no s’ha de limitar a l’elecció 
cada quatre anys dels seus representants a l’Ajuntament, sinó que cal avançar 
cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui una major 
protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva de la ciutat i en les 
decisions que l’afecten. La implicació de la ciutadania en els afers públics 
comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença de la 
comunitat”. 
 
“En el marc dels treballs de reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
l’Ajuntament de Sant Cugat es proposa revisar, millorar i ampliar, si s’escau, els 
canals i mecanismes que promoguin la intervenció dels ciutadans i ciutadanes 
en la gestió dels assumptes públics. 
 
Els objectius d’aquest procés són:  
 

- Establir un compromís públic de l’Ajuntament de Sant Cugat davant els 
ciutadans i ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el foment de la 
participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat.  

 
- Vetllar per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir 

en la gestió dels assumptes públics, tot facilitant en cada ocasió a la 
ciutadania els mitjans més adients per a fer-ho.  

 
- Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes 

ciutadans i incrementar el nivell de participació de la ciutadania en la 
presa de decisions”.  

 
En el Reglament de Participació Ciudadana, article 1. Dret a la participació diu:   
  
“Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics 
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locals directament o mitjançant associacions ciutadanes utilitzant els òrgans i 
canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament” 
 
3.- En el capítol III del Reglament de Participació Ciutadana, referent als òrgans 
de participació, en la secció segona, corresponent als Consells territorials, 
article 36, s’estableixen els Consells de Barri. 
 
4.- El projecte de reglament distribuït en el seu dia com a document de treball 
ha estat debatut i consensuat amb els diferents Grups polítics municipals així 
com en el si dels Consells de Barri, havent estat enriquit amb les diferents 
aportacions efectuades, havent resultat el següent text: 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest reglament és regular el funcionament intern i organització 
dels Consells de Barri. 
 
Article 2. Els Consells de Barri 
 
Actualment existeixen els Consells de Barri següents:  
 
-Consell de barri del Centre Est 
Comprèn els barris del Districte II 
 
-Consell de Barri del Centre Oest 
Comprèn els barris del Districte I 
 
-Consell de barri de Mira-sol 
Comprèn els barris del districte de Mira-sol 
 
-Consell de barri de Les Planes 
Comprèn els barris del districte de Les Planes 
 
-Consell de barri de La Floresta 
Comprèn els barris del districte de la Floresta 
 
En cas que l’Ajuntament ho consideri necessari, per raó del creixement futur del 
municipi, es podran crear consells de barri en altres sectors de la ciutat, així 
com també es podran constituir zones veïnals. Tant la creació de nous consells 
com la creació de zones veïnals, així com qualsevol modificació respecte al seu 
àmbit territorial, requerirà l’aprovació del Ple municipal. 
 
Qualsevol modificació dels Consells de Barri relativa a la creació i delimitació 
de les zones veïnals, així com el seu funcionament, es farà a proposta del 
mateix Consell de Barri i tenint en compte el diàleg amb el veïnat. 
 
 
Article 3. Els Consells De Barri: naturalesa i finalitats 
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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 a millorar la gestió fent-la més transparent i més democràtica, 
i apropant les decisions a la ciutadania.  
  
Els Consells de Barri esdevenen essencials per aproximar la gestió municipal a 
les realitats dels ciutadans i aborden diferents objectius. Les seves funcions 
bàsiques van encaminades a permetre la màxima participació dels veïns i 
veïnes, col·lectius i entitats en l’activitat pública i en especial dins el seu barri; 
facilitar la més àmplia informació i publicitat sobre les seves activitats i acords; 
garantir l’efectivitat dels drets i els deures dels veïns i veïnes i fomentar 
l’associacionisme a partir de la col·laboració de l'Ajuntament que posarà tots els 
mitjans que estiguin al seu abast perquè tot plegat esdevingui una realitat. 
 
Article 4. Funcions dels Consells de Barri 
 
Son funcions del consell: 
 
a) Informar al veïnat del barri, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les 
propostes municipals que afectin al barri i dels projectes d’interès general de 
ciutat. 
 
b) Fer propostes o acordar noves actuacions a l’Ajuntament. En el ple municipal 
es donarà compte de les propostes i/o acords que adoptin els Consells de 
Barri. Aquesta dació de compte s’inclourà a l’ordre del dia del Ple Municipal.  
 
c) Demanar i rebre informació de qui correspongui, per part de l’Ajuntament, 
sobre temes del seu interès. 
 
d) Proposar la realització d’audiència pública de barri quan s’acordi per majoria 
simple. 
 
e) Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte 
en el moment d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per 
anar desenvolupant els pressupostos participatius 
 
f) Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les associacions i entitats 
del barri i entre aquests i l’Ajuntament (grups o representants municipals) 
mitjançant canals de comunicació directa 
 
g) Emetre i formular queixes, propostes i suggeriments en relació amb el 
funcionament dels serveis, els organismes públics municipals i les necessitats 
del barri, i denunciar les mancances o mal funcionament. 
 
h) Supervisar el funcionament del centre cívic del barri, quan sigui el cas.  
 
i) Crear comissions de treball per fer el seguiment i consulta dels temes de 
competència i interès per al barri. 
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j) Fer propostes per l'elaboració de les polítiques socials, culturals, esportives, 
juvenils i de gent gran relatives al barri. 
 
k) Posicionar-se en els temes territorials o temàtics que desenvolupin altres 
administracions i que tinguin repercussió en el barri i fer les propostes, 
reclamacions o les accions pertinents. 
 
l) Facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans/nes del barri. 
 
m) Designar els seus representants al Consell de Ciutat. A l’inici de cada 
mandat, un cop constituït el consell, aquest haurà de designar per consens un 
representant al Consell de Ciutat i un substitut. Si no hi acord per consens, 
caldrà l’aprovació per majoria simple. 
 
n) Decidir, conjuntament amb les persones que viuen i coneixen la realitat del 
seu àmbit, les prioritats, en tots els aspectes, del que els concerneix. 
 
o) Incloure sempre en l’ordre del dia de les sessions del Consell, i com a segon 
punt, després del d’aprovació de l’acta de la sessió anterior, el seguiment i 
control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents. 
 
p) Designar un/a vicepresident/a de consens i nomenat/da pel president/a, si no 
hi ha consens caldrà l’aprovació de la majoria simple dels membres amb dret a 
vot del consell.  
  
q) Redactar una memòria anual que reculli tot el tractat en el Consell durant 
l’any.  
 
r) Promoure des dels Consells de Barri l’elaboració de Pressupostos 
Participatius. 
 
s) Distribuir el fons de lliure disposició del pressupost municipal que cada 
Consell de Barri tingui assignat.  
 
 
Article 5. Composició general 
 
El Consell de barri estarà format pels següents membres: 
 
a) La presidència de cada Consell de Barri correspondrà al regidor/a de barri, 
que serà nomenat/da per l’alcalde/ssa entre els regidors i les regidores que 
conformen el ple municipal. L’alcalde/ssa podrà exercir la presidència dels 
consells de barri, conjuntament amb el regidor/a de barri, sempre que ho 
consideri oportú. 
 
b) El/la sotspresident/a serà un ciutadà o ciutadana de consens, vinculat/da a la 
vida social i associativa del barri i serà nomenat pel president/a, si no hi ha 
consens caldrà l’aprovació per majoria simple dels membres del consell. 
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c) Un representant de cada entitat que desenvolupi la seva activitat principal en 
l’àmbit territorial del consell i un representant de cada associació de veïns i 
veïnes de l’àmbit territorial del consell de barri, que estiguin inscrites en el 
registre municipal d’entitats. 
 
d) Un representant de cada grup polític municipal. Les forces polítiques amb 
representació al ple municipal podran designar com a representant una 
persona, veïna o vinculada al barri, encara que no sigui regidor/a del Consistori. 
 
e) Un secretari escollit de consens, si no hi ha consens potser escollit per 
majoria simple. També es podrà ocupar el càrrec de manera rotativa. 
 
Article 6. Participació. 
 
Encara que no formaran part del Consell de Barri, També podran participar en 
les seves sessions amb veu però sense vot. 
 

• els ciutadans i les ciutadanes, veïns/es del barri, que ho desitgin.  
• els/les professionals d’equipaments i serveis públics vinculats al barri, 

que l’Ajuntament determini, en el supòsit que aquest consideri 
convenient la seva participació.  

• els/les tècnics/ques municipals o d'altres administracions i experts, amb 
veu però sense vot, quan ho requereixin els temes que es tractin.  

 
Article 7. Membres del Consell: requisits, designació, nombre, substitució 
i renovació 
 
a) Les entitats i associacions de veïns i veïnes de l’àmbit territorial del barri que 
desitgin pertànyer al Consell de barri ho comunicaran per escrit a la presidència 
d'aquest òrgan o directament al Ajuntament, designant un/a representant i un/a 
substitut/a. 
 
b) Poden ser membres del consell de barri, representants de les entitats, les 
persones majors d’edat residents inscrits en el padró municipal o que 
exerceixin el seu treball al barri. 
 
c) Els grups polítics amb representació al Consistori designaran un/a 
representant i ho comunicaran a la presidència del Consell. 
 
d) Els i les veïnes del barri podran participar en els Consells de barri 
 
e) El càrrec de membre del consell no serà remunerat. 
 
f) Els membres dels Consells de Barri seran renovats a l’inici de cada mandat. 
 
g) Els membres dels Consells de Barri podran ser substituïts a petició de 
l’entitat que representen, prèvia comunicació al president del consell i dació de 
compte del Ple Municipal.  
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h) El nomenament dels membres del Consell correspondrà al president, a 
proposta de les entitats, associacions de veïns i partits polítics amb 
representació al ple municipal que formin part del consell.  
 
i) Els consells de barri estaran formats per un màxim de 21 membres, amb la 
següent distribució: 
       President/a 
       Vicepresident/a.  
       Un representant de cada grup municipal  
       Un representant de cada entitat (fins a un màxim de 14). 
       En el cas que es superi aquest nombre de representants, es destriaran els 
representants de les entitats segons el següent; 

-    1 representant per cada Associació de Veïns del barri. 
-    1 representant per les entitats de gent gran. 
-    1 representant per les entitats culturals. 
-    1 representant per les entitats juvenils. 
-  1 representant per les entitats educatives de referència del barri 
(AMPA). 
-    1 representant per les entitats esportives. 
-    1 representant per les associacions de comerciants. 
-    1 representant per les associacions socials. 
-    1 representant per les entitats de dones. 
-    1 representant per entitats d’esplais infantils i agrupaments 
-    1 representant per altres entitats 
-     1 representant no adscrit. 

 
Article 8. La presidència: funcions 
 
Correspon al/la president/a del Consell de barri: 
 
a) Convocar i presidir les sessions del Consell de barri. 
 
b) Nomenar els membres del Consell, a partir de la proposta de les entitats i 
associacions de veïns de cada barri. i de les persones designades per cada 
grup polític municipal. 
 
c) Nomenar un/a vicepresident/a i un/a secretari/a segons consens abans 
detallat.  
 
d) Vetllar per a l'execució dels acords. Fer-ne el seguiment i donar compte del 
seu estat d’execució en cada sessió. 
  
e) Assegurar les relacions constants amb els diferents àmbits de l'Ajuntament, 
obtenint i rebent prèviament informació respecte a les actuacions que afecten el 
barri.  
 
f) Elevar a l'Alcaldia o als òrgans municipals corresponents totes les propostes 
o suggeriments acordades pel consell de barri. 
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g) Elevar a l'Alcaldia les queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives de la 
ciutadania, així com les del propi Consell 
 
h) Exercir totes les funcions que li delegui l'alcalde o alcaldessa. 
 
i) Estar informat puntualment de la gestió de les unitats administratives o 
departaments municipals així com dels organismes autònoms i societats 
municipals que presten els seus serveis al barri. o que puguin afectar-li. 
 
j) El president/a podrà expulsar o demanar la substitució dels membres del 
Consell que impedeixi el correcte funcionament d'aquest, desprès d’haver estat 
advertit prèviament. En tot cas es demanarà a l’entitat representada la 
immediata substitució, sinó aquesta es quedarà sense representació. També 
podrà expulsar, desprès de advertir prèviament, a qualsevol altra persona 
present en el Consell el comportament del qual impedeixi el seu correcte 
funcionament. 
 
Article 9. Convocatòria i desenvolupament de les sessions. 
 
a) Les sessions ordinàries seran convocades públicament per l’alcalde/essa o 
el president/a del Consell de Barri, amb una antelació mínima de 15 dies abans 
de la reunió. No serà necessària aquesta antelació en el cas de les sessions 
extraordinàries o en els casos d’urgència, que hauran de ser motivats. En 
aquests darrers casos, s’expressaran els assumptes a què han  de 
circumscriure’s les deliberacions i els acords, sense que es puguin tractar altres 
temes no inclosos en l’ordre del dia. 
 
b) Les sessions s’estructuraran en dos blocs; en primer lloc s’abordaran els 
punts fixats a l’ordre del dia, i a continuació es debatrà sobre les actuacions del 
territori i es farà el seguiment dels temes relatius al barri, que també constaran 
a l'ordre del dia. Qualsevol membre del Consell de Barri podrà proposar al 
president/a la incorporació de punts a l’ordre del dia. Per incloure punts a l’odre 
del dia, els membres del Consell hauran d’adreçar una proposta per escrit, o 
per mitjans telemàtics, al president/a, amb una antelació mínima de 7 dies 
hàbils abans de la celebració de la corresponen sessió del Consell.   
 
c) El Consell celebrarà sessió ordinària cada tres mesos i extraordinària quan la 
Presidència estimi necessari de convocar-la, o quan ho demanin un terç dels 
seus membres i en aquest cas en la convocatòria la data de celebració no 
podrà diferir-se més de 15 dies. A partir de la seva sol·licitud per escrit entrat al 
registre municipal. 
 
d) Es fixarà un calendari anual dels Consells de Barri a començament de cada 
any natural. 
 
e)  Les convocatòries és faran mitjançant informació en el taulell d’anuncis i via 
carta, o correu electrònic adreçat a cada un dels seus membres i a les seves 
respectives entitats.  
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Es buscaran els màxims mitjans de difusió de les convocatòries dels Consells 
de Barri utilitzant totes les eines de comunicació digital, mitjans de comunicació 
locals i municipals, correu electrònic, difusió en els taulells dels casals, QIM’s, 
etc. Sempre que s’estimi oportú es podrà convocar, a una determinada sessió, 
a tots/es els veïns/es d’un barri enviant cartes a través del correu postal. 
Obligatòriament cada inici de mandat s'haurà de fer servir el format de correu 
postal per informar el veïnat. 
 
En la petició del/a president/a ha de constar, com a mínim, el següent: 
 
- Nom i cognoms del representant. 
- Denominació de la Consell de Barri que representa. 
- Dia, hora i lloc en què s’efectuarà la reunió. 
- Ordre del dia. 
 
f) Les sessions del Consell tindran caràcter públic. 
 
g) Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives i 
propositives, les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per 
consens.  En cas de no ser possible el consens, es prendran per majoria simple 
dels assistents amb dret a vot. 
 
h) L’Ajuntament posarà a disposició de cada Consell de Barri una persona que 
aixecarà acta de les sessions. Les actes, provisionals i definitives, es penjaran 
al web municipal un mes després de la sessió. 
 
i) Les sessions tindran lloc a la seu de cada Consell de barri en un horari que 
possibiliti la participació dels seus membres i de les persones del barri. 
 
j) En tot allò no previst, serà aplicable amb les adaptacions o modulacions 
pertinents, la regulació legal aplicable al funcionament dels òrgans col·legiats 
en la normativa de regim local.  
 
k) Es dotarà d'una partida econòmica destinada a la gestió i a la informació 
necessàries per al bon funcionament del Consell de Barri. 
 
Article 10. Intervenció en les sessions dels consells. 
 
a) Qualsevol ciutadà/na resident o vinculat/da al barri, així com les associacions 
de veïns i veïnes i entitats del barri que es trobin degudament inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats, tenen dret a intervenir en les sessions del Consell 
de Barri, a quin efecte s’habilitarà un torn específic de precs i preguntes. 
   
b) Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o 
a les Oficines de Districte una setmana abans de la data de celebració del ple 
del consell. També es podran fer arribar per correu electrònic al president del 
Consell en aquest mateix termini. 
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c) Les preguntes podran ésser respostes directament pel/la President/a o per 
qualsevol altre membre de l’Equip de Govern en funció de la matèria 
plantejada. 
 
d) Les preguntes plantejades oralment podran ser contestades en la sessió 
següent sens perjudici que el/la President/a o regidor/a corresponent vulguin 
donar resposta immediata. Però ja sigui així o en la sessió següent, totes les 
preguntes hauran d’ésser respostes. 
Les preguntes formulades per escrit amb una setmana d’antelació o superior, 
hauran d’ésser contestades a la mateixa sessió del Consell. 
 
e) Totes les preguntes, i les seves respostes hauran de constar a l’acta de la 
sessió. 
 
Article 11. Comissions de treball sectorials. 
 
a) Les comissions de treball s’aprovaran per acord del Consell de Barri 
corresponent. Tindran com a finalitat el tractament de qüestions específiques 
que seran fixades en l’acord de creació. Només es crearan aquestes 
Comissions en el cas que el consell de barri ho cregui oportú per motius 
fonamentalment relacionats amb l’operativitat de les reunions. 
 
b) Cada president/a del Consell de Barri decidirà, desprès de valorar els temes 
a tractar i per tal de millorar la operativitat, quins dels membres del Consell de 
Barri formaran part de les comissions de treball.  
 
c) En vistes a la operativitat de les comissions de treball, no seran obertes al 
públic. Això no exclou que, a instància del/a President/a, es puguin convidar a 
assistir a ciutadans i ciutadanes que hagin d'exposar un cas concret. 
 
d) El president/a podrà expulsar o demanar la substitució dels membres de les 
taules de treball que impedeixin el correcte funcionament d'aquest, desprès de 
haver estat advertit prèviament, en tot cas es demanarà a l’entitat representada 
la immediata substitució, sinó aquesta es quedarà sense representació. 
 
e) S'aixecaran actes de les comissions de treball que es faran arribar als seus 
membres i als membres del Consell. 
 
f) El/la president/a, a requeriment d’un membre d’una comissió, i després 
d’avaluar-ne els condicionants, podrà demanar a qualsevol membre que en 
deixi de formar part del grup, si considera que està interferint en el 
desenvolupament d’aquest. 
 
 
Article 12. Representants al Consell de Ciutat 
 
Cada Consell de barri designarà, cada mandat d’entre els seus membres amb 
dret a vot, un representant al Consell de Ciutat, amb el corresponent substitut. 
Els càrrecs de representant i del seu substitut al Consell de Ciutat podran 
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recaure en qualsevol dels membres amb dret a vot del corresponent consell. 
Tots els càrrecs són gratuïts i reelegibles.  
 
Article 13. Organització del consell de barri. 
 
a) La seu del Consell de Barri haurà de tenir una capacitat funcional adequada i 
trobar-se suficientment dotada a nivell tecnòlògic (internet, projector i 
equipament informàtic), i haurà de residenciar-se preferentment a l'immoble 
més cèntric en que es trobi la instal·lació municipal en millors condicions i 
adaptat per a celebrar-hi els consells a cada barri. 
 
Només en cas de no haver-hi cap equipament suficientment condicionat i 
adaptat per a celebrar-hi les sessions plenàries del consell, aquest podrà 
celebrar-se en un altre àmbit territorial. La presidència cercarà un emplaçament 
en l’àmbit competent per poder desenvolupar en el barri les sessions plenàries 
del Consell. 
 
b)  Les seus inicials del Consells de Barri seran les següents: 
 
Consell del Centre Est: Casa de Cultura 
Consell del Centre Oest: Sala de plens de l’Ajuntament antic 
Consell de Mira-sol: Centre cívic de Mira-sol 
Consell de La Floresta: Centre Social i Sanitari de La Floresta 
Consell de Les Planes: Centre cívic de Les Planes 
  
Aquestes seus podran ser modificades si la presidència i la majoria del consell 
ho consideren oportú. Aquest fet també és vàlid per a possibles consells de 
nova creació i que s’establiran en cada moment. 
 
Article 14. Fons de lliure disposició 
 
El Ple Municipal, amb l’aprovació del pressupost anual de la Corporació, 
determinarà quines són les quantitats assignades com a fons de lliure 
disposició. També es determinarà un fons per al funcionament estructural de 
cadascun dels Consells de Barri.  
 
Es definiran criteris per a l'assignació del fons de lliure disposició basats en 
principis de proporcionalitat, territorialitat, dotació d’equipaments, dèficit històric 
i renda. 
 
Els Consells de Barri hauran d’acordar la destinació final d’aquests fons elevant 
una proposta a l’alcaldia. La proposta acordada serà aprovada directament per 
l’òrgan municipal que correspongui prèvia dació de compte dels acords per part 
del Consell de Barri.  


