DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les esmenes parcials de l’articulat
que s’insereixen a continuació (text en negreta i subratllat) relatives al
RPC, corresponen a les aprovades per la Comissió d’Estudi de revisió del
ROM i del RPC en 2 sessions de treball que varen tenir lloc durant el
període de novembre a desembre de 2016, excepte la modificació del
segon paràgraf de l’article 9.1) circumscrita de manera específica al
nombre de signatures exigible per a convocar una consulta popular no
referendària, tractant-se d’una proposta de la Regidoria Comissionada de
Participació Ciutadana explicada en Comissió Informativa i en Junta de
Portaveus.
“REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
[...]
CAPÍTOL I. DRETS DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
[...]
Article 8. Dret d’intervenció davant del Consistori.
1.

Qualsevol persona ciutadà/na, així com les associacions de veïns i entitats que es
trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, tenen dret a intervenir
abans de les sessions ordinàries del Ple Municipal a quin efecte s’habilitarà un torn
específic de precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà mitja hora
abans de l’inici de la sessió plenària i tindrà una durada limitada de 30 minuts. Aquest
torn s’ajustarà pel que fa a l’hora d’inici i durada, a allò que s’estableixi a l’inici
de cada mandat a través de la corresponent moció de presidència aprovada i
eventuals modificacions que puguin acordar-se amb posterioritat.

2.

Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una
setmana abans de la data de celebració del ple 2 dies naturals abans de la data de
l’audiència pública. En cas que el nombre de preguntes faci impossible que totes
puguin ser respostes en el torn de precs i preguntes, correspondrà a la Junta de
Portaveus prioritzar-les en termes d’interès públic i, si cal, posposar-ne algunes per a
una altra sessió.

3.

Les preguntes podran ésser respostes directament per l’Alcaldia o per qualsevol altre
membre de l’Equip de Govern en funció de la matèria plantejada.
Les preguntes plantejades oralment podran ser contestades en la sessió següent sens
perjudici que l’Alcaldia o regidoria regidor/a corresponent vulguin donar resposta
immediata.
Les preguntes formulades per escrit amb una setmana d’antelació o superior, hauran
d’ésser contestades a la mateixa sessió del Ple.

4.

Qualsevol membre Regidor/ra dels grups municipals d’oposició podrà intervenir i
participar en aquest torn de precs i preguntes del públic, si és interpel·lat /da
directament.
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5.

La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la pregunta, 2
minuts per a contestar i 1 minut per a rèplica. Aquesta limitació general no serà
aplicable en el cas d’assumptes que per la seva pròpia complexitat, rellevància o
interès ciutadà comportin l’exigència d’un debat més ampli.

6.

Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim de 2 minuts per les
regidories afectades pels/les regidors/es afectats/des.

7.

La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l’ús de la paraula
quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents
intervencions sobre posicionament de la ciutadania dels diversos ciutadans/nes,
grups municipals o regidories no adscrites o regidors/res no adscrits/es.

8.

Les audiències públiques seran retransmeses
en directe i en la web de l’ajuntament serà accessible l’àudio i publicada
juntament amb l’ordre del dia una acta sintètica de la sessió.

Article 9. Dret a la consulta popular.
1.

Tots els ciutadans i ciutadanes Totes les persones majors de 18 16 anys i
inscrits inscrites al padró d’habitants tenen dret a ser consultades consultats
directament sobre assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local
que siguin d’especial rellevància per als interessos del veïnat dels veïns amb
excepció dels assumptes relatius a la Hisenda Local.
Els veïns i veïnes Les persones del municipi, en exercici del dret que els reconeix
l'article 29.6) de l'Estatut d'autonomia, poden promoure la convocatòria d'una consulta
popular en l'àmbit municipal. Aquesta convocatòria ha de tenir l'aval com a mínim de:
a) 1.000 habitants més el 10% dels que excedeixen els 5.000, en les poblacions de
5.001 a 100.000 habitants. Per a demanar una consulta popular no referendària en
l’àmbit local, calen les signatures vàlides d’un 5% de les persones majors de 16
anys empadronades al municipi.
Si la iniciativa es refereix a un àmbit territorial inferior, com un barri o districte,
calen les signatures vàlides d’un 5% de les persones majors de 16 anys
empadronades en l’àmbit geogràfic de la consulta.

2.

La consulta popular, sigui per via de referèndum o altres vies, no podrà
consistir mai en matèria tributària i s’haurà de referir a àmbits de la competència
municipal. Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.

3.

La celebració de la consulta popular requerirà previ acord del Ple Municipal
adoptat per majoria absoluta i autorització del Govern i s’haurà d’ajustar al
procediment establert la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de
referèndum llei catalana núm. 10/2014, de 26 de setembre de consultes populars
no referendaries a Catalunya o normativa que en el futur es pugui dictar en la
matèria.

4.

Els Consells de Barri podran impulsar consultes populars en el seu
àmbit

5.

Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies en les consultes populars que
s’estableixin en el nostre municipi.
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[...]
Article 13. Dret d’intervenció de les associacions en el Ple municipal.
1.

Les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats previst en l’article 158.4) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
també els col·lectius o plataformes ciutadanes, que en una matèria concreta
tinguin implantació amb una activitat contrastada i prèvia decisió de la Junta de
Portaveus podran intervenir en les sessions del Ple Municipal dins del corresponent
punt de l'ordre del dia, de conformitat amb el següent procediment:
1r.- Haurà de fer-se sol·licitud escrita a l'Alcaldia amb una antelació mínima de 48
hores a la data de celebració del Ple, en la que s'indicarà el punt o punts de l'ordre del
dia en que es desitgi intervenir i així mateix s'hauran de justificar les raons que puguin
avalar dita intervenció.
2n.- La petició podrà ser denegada a través de resolució motivada de l'Alcaldia, quan
es consideri que l'esmentada intervenció no pot aportar cap novetat o element de judici
complementari i que no s'hagi ja produït en el procediment administratiu tramitat amb
caràcter previ a la sessió.
3r.- La intervenció haurà de fer-se una vegada exposat pel ponent el punt de l'ordre
del dia però sempre amb caràcter previ als torns de debat i votació per part dels
regidors/res dels membres electius.
Aquesta intervenció haurà de produir-se per mitjà d'un representant legal de
l'associació o d'un membre autoritzat de manera especifica per l'ocasió per part dels
òrgans rectors de l'associació de que es tracti i en qualsevol cas la identitat dels
intervinents de les persones intervinents haurà de figurar en l'escrit de sol·licitud.
4rt.- La intervenció del representant o representants de l'associació no podrà consumir
més de 5 minuts amb caràcter general, sens perjudici que per part de la Presidència
del Ple, en funció de criteris d'apreciació de les circumstàncies concurrents, es pugui
dispensar en casos concrets l'esmentada limitació temporal.
5è.- La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l’ús de la
paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les
corresponents intervencions sobre posicionament del representant o representants
de l’associació.

2.

L’Ajuntament garantirà la tramesa a les entitats i associacions de la ciutat de l’ordre
del dia de les sessions plenàries. Així com donarà difusió telemàtica a les
convocatòries.

Article 14. Dret d’intervenció en els consells sectorials i territorials.
1.

Totes les persones, així com les entitats i associacions inscrites en el Registre
municipal d’entitats i també els col·lectius o plataformes ciutadanes, que en una
matèria concreta tinguin implantació amb una activitat contrastada i, prèvia
decisió de la Junta de Portaveus tindran el dret a participar en els òrgans dels
Consells sectorials, en Consells territorials i en el Consell de Ciutat en la proporció i
representació que s'estableix en aquest Reglament.
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2.

Les sessions dels Consells Territorials i Sectorials tindran caràcter públic i al final de
cada sessió ordinària hi haurà un torn de prec i preguntes en què hi podrà participar el
públic.

[...]
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
[...]
Article 34. Composició del Consell de Ciutat
1.

Serà presidit per l´Alcaldia l’alcalde/essa, o persona en qui delegui i la
sotspresidència el sotspresident serà escollida escollit en la primera sessió del
Consell que es faci a l’inici del mandat corporatiu entre les persones que en són
membres i no són representants de l’Ajuntament ni de qualsevol altra administració
pública.
La resta de membres del Consell de Ciutat són:
a)

Un representant de cada Consell Sectorial i Territorial que no podrà ser membre
de la Corporació.

b)

Un membre electiu regidor/a en representació de cada un dels grups municipals.

c)

Fins a 5 persones en representació de les organitzacions socials, sindicals,
professionals i empresarials més representatives de la ciutat, nomenades pel Ple
a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació.

d)

Fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al Registre
municipal d’entitats, escollides per les mateixes entitats mitjançant el procediment
que es determini.

e)

Fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcalde/essa i
nomenades pel Consell de Ciutat l’Alcaldia i ratificades pel Consell de Ciutat.

f)

Fins a 4 persones ciutadanes ciutadans escollides escollits de forma aleatòria
entre les persones els majors de 16 anys empadronades empadronats en
aquest municipi

Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol membre del Ple regidor/a i el
personal tècnic convocat per l´Alcaldia l’alcalde/essa.
2.

L’Ajuntament, en l’acord de creació d’aquest òrgan podrà fixar el nombre màxim de
membres i la composició d’aquest Consell en funció de la representació efectiva
existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació
establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de règim
local.

[...]
Secció Segona. Els Consells territorials
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[...]
Article 37. Composició i funcionament
1.

2.

El Consell de Barri estarà format pels següents membres:


La presidència del Consell de Barri serà exercida per la regidoria pel regidor/a
del barri



El/la sotspresident/a serà un ciutadà o ciutadana de consens, vinculat/da a la vida
social o associativa del barri i serà nomenat pel president.



La sots-presidència serà atribuïda un ciutadà o ciutadana de consens, amb
vinculació a la vida social o associativa del barri essent efectual el
nomenament per la presidència i en cas de no haver-hi consens, haurà
d’ésser ratificat per majoria simple del Consell de Barri



Un representant de cada Grup polític municipal.



Representants de les entitats i associacions de veïns del barri, que constin
inscrites al Registre municipal d’entitats.

També podran participar a les sessions del Consell de Barri els ciutadans i ciutadanes,
veïns del barri, que ho desitgin, així com els professionals d’equipaments i serveis
públics vinculats al barri, que l’Ajuntament determini, en el supòsit que aquest
consideri convenient la seva col·laboració. També podran participar en el consell, amb
veu però sense vot, personal tècnic municipal tècnics/ques municipals o d'altres
administracions i persones expertes experts, quan ho requereixin els temes que es
tractin.

Article 38. Funcions
a)

Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que afectin
el barri i dels projectes d’interès global de ciutat.

b)

Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.

c)

Fer propostes de noves actuacions a l’Ajuntament.

d)

Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès.

e)

Proposar la realització d’audiència pública.

f)

Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el
moment d’elaborar els pressupostos municipals.

g)

Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les associacions del barri i entre
aquests i l’Ajuntament.

h)

Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis, els organismes públics municipals i les necessitats del barri.
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i)

Supervisar el funcionament del centre cívic del barri.

j)

Demanar la creació de comissions de treball per fer el seguiment i consulta dels temes
de competència i interès per al barri.

k)

Fer propostes per l'elaboració de les polítiques culturals, esportives, juvenils i de gent
gran relatives al barri.

l)

Posicionar-se en els temes territorials o temàtics que desenvolupin altres
administracions i que tinguin repercussió en el barri.

m) Facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans/nes del barri.
n)

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.

o)

Formular mocions per a debatre al Ple Municipal

Article 38.- 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 de noves actuacions a l’Ajuntament.
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 el veinat 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.
j) Fer propostes per l'elaboració de les polítiques socials, culturals, esportives,
juvenils i de gent gran relatives al barri.
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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 de la ciutadania 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 una sostpresidència un/a sotspresident/a de consens i nomenada per la
presidència nomenat del president, si no hi ha consens caldrà l’aprovació de la
majoria simple dels membres amb dret de 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 la elaboració de Pressupostos Participatius
Article 39. Àmbit d’actuació i desenvolupament de les sessions
1.

Hi haurà un Consell de Barri als barris de Les Planes, Mira-sol i La Floresta, al Centre
Est i Centre Oest. 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.

2.

Les sessions seran convocades públicament per l’alcalde/essa o el president/a del
Consell de Barri.

2. Es fixarà un calendari anual dels Consells de Barri a començament de cada any
natural.
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.
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
tot el veinat 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.
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3.

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.

4.

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.

5.

Les sessions del Consell tindran caràcter públic.

6.

Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les
propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per consens.

7.

El Consell nomenarà una persona un secretari d’entre els seus membres per exercir
la funció secretarial i que aixecarà les actes de les sessions.
L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, dotarà als consells del suport
tècnic necessari per poder dur a terme les seves funcions amb garanties d’eficàcia i
eficiència.
CAPITOL III

Article 40. Organització del consell de barri
1.

La seu del Consell de Barri haurà de tenir una capacitat funcional adequada i trobarse suficientment dotada, i haurà de residenciar-se preferentment a l'immoble en que
es trobi la instal·lació municipal de major entitat a cada barri.

2.

En totes les seus dels Consells de Barri i en lloc fàcilment accessible haurà d'haver-hi
un tauler d'anuncis en el que es publicaran tant les actes del Ple del Consell de
Districte, com les actes del Ple i les de la Comissió de Govern Municipal, així com les
altres comunicacions de l'Ajuntament i també els edictes i comunicacions d'interès
general.

Article 40.- Organització del consell de barri.
1. 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.
2. 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
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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.
3.

Anualment els pressupostos de l’Ajuntament hauran de contemplar
i decidir la quantia dels fons assignats en règim de lliure disposició pels barris.
La seva execució es farà d’acord amb l’article 14 del Reglament de Funcionament
Intern dels Consells de Barri.

[...]
CAPÍTOL IV. Foment de les metodologies participatives
[...]
Article 46. Utilització de metodologies participatives.
Cada any es preveurà, a proposta de l’alcalde/essa, o del Consell de Ciutat quins projectes
s’impulsaran mitjançant aquestes metodologies i es recolliran les experiències cada any en
una memòria d’avaluació d’aquests processos.
Secció 1. Pressupostos participatius
a) Els pressupostos participatius es consideren una forma directa de participació
ciutadana. En els pressupostos participatius els ciutadans decideixen en què
invertir una part del pressupost municipal
b) A l’inici de cada període legislatiu mandat l’Equip de Govern farà la proposta
d’aprovació al Ple Municipal de quin és el Pla, l’abast i el procediment que
proposa pels pressupostos participatius. El Pla haurà de ser presentat al Consell
de Ciutat que conduirà les diferents etapes que es contempli
c) Si en el decurs del període legislatiu mandat es proposen modificacions del Pla
original de l’Equip de Govern aprovat pel Ple, aquest les presentarà a aprovació
al Consell de Ciutat
Secció 2. Estudis d’opinió
a)

L’Ajuntament podrà fer sondejos d’opinió a qui viu a la ciutat a fi de conèixer la
seva valoració sobre el funcionament de qualsevol servei municipal o per a
conèixer l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol tema d’especial rellevància

b)

L’ajuntament podrà fer enquestes de valoració dels serveis municipals.
L’objectiu haurà de ser millorar la prestació dels serveis atenent a la valoració
expressada i incorporant, si es creu convenient, les propostes que li puguin fer
arribar

c)

Els grups municipals seran informats, prèviament a la seva execució i a la seva
difusió, de l’estructura de qualsevol dels estudis d’opinió esmentats i dels
resultats que se’n derivin.
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d)

L’Ajuntament donarà a conèixer els resultats dels estudis d’opinió a través dels
seus mitjans de comunicació. L’accés a la documentació per part de la
ciutadania seguirà l’esquema de la política de govern obert
DISPOSICIONS ADDICIONALS

[...]
(Les disposicions transitòries primera i segona resten eliminades en haver quedat
desactualitzades per superació de la situació o circumstàncies intertemporals que
les varen determinar)
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.- La implementació del nou model de participació
ciutadana territorial en el marc del corresponent Reglament específic a través de la
conversió dels actuals Consells de Districte en Consells de Barri amb eventual creació de
nous i en conseqüència la seva entrada en funcionament queda deferida al pròxim mandat
després de la constitució de la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions locals
de l’any 2011, en ordre a poder desplegar una tasca de difusió entre la ciutadania dels
nous òrgans de participació territorial i de la seva utilitat pràctica amb la creació de
complicitats dels ciutadans, associacions i entitats veïnals que garanteixen la rendibilitat
social dels mecanismes de participació desconcentrada.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.- A l’inici del proper mandat 2011-2014 i una
vegada constituït el Cartipàs municipal, es donarà prioritat a la formal constitució dels
Consells de Barri als quals els hi serà tramès abans de la seva aprovació municipal per a
informe previ dels Plens dels Consells una proposta-tipus de reglament intern de
funcionament dels Consells de Barri, que serà elaborada dins de l’actual mandat, als
efectes de que puguin fer aportacions al text a ésser analitzades abans de la tramitació del
reglament per a la corresponent aprovació inicial pel Ple municipal i exposició pública
general.
(Segons allò acordat per la Comissió, queda suprimit l´ANNEX del RPC i la relació
actualitzada de consells de participació i taules de participació es publicarà en la
web municipal i per recollir aquesta obligatorietat s’incorpora al RPC una Disposició
Final ad hoc)
ANNEX
Relació de Consells de Participació
 Consell de Ciutat (pendent de creació)
Consells sectorials








Consell Escolar Municipal
Consell de Cultura
Consell de Mobilitat
Comissió de seguiment de l’Agenda 21
Consell d’Esports
Consell de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat
Taula d’Immigració
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Comissió contra la violència domèstica
Taula de persones amb discapacitat
Taula de persones amb malalties neurològiques i degeneratives
Taula de persones amb mobilitat reduïda
Taula per a persones amb malaltia mental
Xarxa Solidària
Taula de la Gent Gran
Consell d’Infants (pendent de creació)
Consells territorials

 Consell de barri de Mira-sol
 Consell de barri de La Floresta
 Consell de barri de Les Planes
 Consell de barri de Centre Est (pendent de creació)
Consell de barri de Centre Oest (pendent de creació)
DISPOSICIÓ FINAL.- La relació permanentment actualitzada d’òrgans de participació
tot incloent-hi els consells sectorials i les taules de participació de cada Consell serà
incorporada en la corresponent secció de la Web municipal. “

Sant Cugat del Vallès, 13 de febrer de 2017
El Secretari General,

Josep Mª Rigau i Caixés
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