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Bases per a una major capacitat de decisió de les veïnes i veïns de la Floresta 

 

Dades del barri 

La Floresta és un barri de Sant Cugat del Vallès embolcallat per la Serralada              

de Collserola, és una població de muntanya limítrofe amb les Planes,           

Valldoreix i la Rierada amb qui comparteix aquesta condició. A data 1 de             

gener de 2018, té 4618 habitants (2366 dones i 2252 homes), una població             

força estable des de fa més d’una dècada. La superfície és de 5,53 hm2.              

Lluny de ser un barri dormitori, la Floresta és un barri amb un potent capital               

social, una part important de la qual està articulat a l’entorn de les             

comissions veïnals del Consell de Barri.  

Des de fa temps, i segurament no és només característica de la Floresta, les              

veïnes i veïns han mostrat de manera reiterada la seva voluntat de            

participar encara més de les decisions que afecten al barri. No endebades,            

una participació sense capacitat de decisió acaba entrant en una via morta,            

que en el pitjor dels casos desmotiva veïnes i veïns. 

Sobre el Consell de Barri 

El Consell de Barri nascut de les darreres eleccions municipals (2015-2019)           

ha transformat moltes de les maneres de treballar al barri: des de            

l’organització pròpia dels plens, passant per la manera de gestionar els           

diners de lliure disposició, fins a arribar a la creació d’espais de treball             

veïnals a través de comissions superadores de les anteriorment existents.          

Els àmbits de treball que s’han anat consolidant en forma de comissions            

veïnals estables són: educació de barri, medi ambient, patrimoni i memòria,           

cultura, urbanisme i habitatge, mobilitat, serveis a les persones i igualtat.           

Una primera lectura que cal fer és que hi ha temes que interessen a les               

veïnes i veïns més enllà dels estrictament materials i que són una eina             

important d’apoderament i de cohesió veïnal. 

L’experiència del Consell de Barri, però, ha permès evidenciar quines són les            

seves limitacions, essent fonamentalment allò que té a veure amb la           
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capacitat de decisió en matèries que afecten el barri i les seves persones. 

 

 

Organigrama del Consell de Barri de la Floresta 

 

Cal posar posar en valor, per la seva rellevància, la necessitat d’acostar la             

gestió a la ciutadania, entenent aquesta gestió com a manera de fer            

participar la ciutadania de les decisions que l’afecten. No es tracta, per tant,             

d’una mera descentralització de tasques administratives de caire municipal         

sinó d’una aposta per una major corresponsabilitat col·lectiva. 

En el cas de la Floresta, els temes que des de fa anys són sobre la taula                 

tenen a veure amb la mobilitat, el transport urbà, el manteniment i la             

neteja de la via pública, la neteja i manteniment dels boscos, els            

equipaments esportius, l’espai jove, la biblioteca de proximitat… La majoria          

d’aquests temes han estat treballats abastament en diversos espais del          

Consell de Barri i de l’Ajuntament a través de propostes acordades moltes            

d’elles amb l’administració amb un resultat més aviat pobre. Val a dir que             

un dels majors mals que el veïnat de la Floresta ha patit, i que              

probablement és compartit amb la resta de ciutadans de Sant Cugat, és la             
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lentitud de l’administració local i massa sovint l’absència de resposta davant           

peticions veïnals. 

En el mandat actual, l’actitud veïnal a la Floresta en relació al Consell de              

Barri s’ha transformat en el sentit de passar d’una dinàmica de confrontació            

a una dinàmica propositiva, sense que això hagi significat una millora           

rellevant en la implicació de l'Ajuntament en els problemes de la Floresta 

És la constatació que l’actual model de Consell de barri no és una eina útil               

per respondre les necessitats i les demandes actuals del veïnat de la            

Floresta, que fa que es cerquin alternatives dins del marc de l’organització            

local de Catalunya per trobar un instrument d'organització veïnal diferent de           

l’actual. Val a dir que aquesta via ja havia estat treballada anteriorment per             

veïnes i veïns de l’extinta Associació de Veïns de la Floresta, que ja en el               

seu moment va posar sobre la taula la possibilitat d’esdevenir una Entitat            

Menor Descentralitzada (EMD).  

Cercant un nou model d’organització del barri 

La reforma del 2013 de la Llei de Bases de Règim Local feta pel Govern del                

Partit Popular no permet crear noves Entitats Municipals Descentralitzades,         

però si permet crear uns ens que denomina Entitats Municipals          

Desconcentrades, sense personalitat jurídica. Això implica posar el focus en          

la possibilitat que la Floresta pugui incrementar el sostre de competència en            

el marc d’aquestes figures desconcentrades. L’objectiu a curt i mitjà termini           

per tant, de la plataforma que ha impulsat el debat al sí del barri, és               

treballar en la línia que permet el marc normatiu vigent: avançar cap a una              

entitat municipal desconcentrada. 

Les principals diferències entre les EMD clàssiques i les desconcentrades          

són, en primer lloc, la impossibilitat de tenir personalitat jurídica i, en segon             

lloc, la impossibilitat de gestionar pressupost de manera directa. En aquesta           

línia, la proposta que el debat haurà de tenir en compte és aquesta             

limitació, sense perdre de vista que l’objectiu és augmentar la capacitat de            

decisió a les veïnes i veïns, dit amb altres paraules: la capacitat de             
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gestionar directament un pressupost no hauria de ser d’entrada una          

condició necessària per tenir una major capacitat de decisió. 

En el debat obert celebrat el dia 1 de desembre de 2018 a la Floresta amb                

la participació de persones representants de diferents processos de creació          

d’EMD a Catalunya es va apuntar de manera reiterada que la possibilitat            

d’acostar una major capacitat de decisió al veïnat, independentment de la           

figura jurídico-política triada, depèn sobretot de la voluntat política dels          

representants del municipi. Dit amb altres paraules: per a què la Floresta            

esdevingués una entitat menor desconcentrada caldria un acord polític del          

ple municipal. 

Com hauria de ser l’EMD desconcentrada de la Floresta 

En el debat del dia 1 de desembre de 2018 a la Floresta es van poder                

conèixer quines havien estat les vies de treball de comunitats veïnals com la             

de l’Estartit i Riells del Fai. Un aspecte que va cridar l’atenció a diverses              

veïns i veïns de la Floresta va ser el procés que van engegar a l’Estartit en                

tant que va ser un procés de construcció pas a pas, que va començar amb               

la creació d’un Consell del Poble amb uns competències mínimes fins a            

esdevenir, una dècada després, una EMD. 

La idea, doncs, de treballar una figura com el Consell de Poble atrau el              

veïnat de la Floresta, no només per la seva denominació, si no per l’aposta              

per disposar d’uns àmbits de decisió mínims acordats amb l'Ajuntament de           

Sant Cugat amb la possibilitat d’aixecar amb el temps aquest sostre           

competencial. 

La constitució d’un nou ens no hauria de comportar una pèrdua de qualitat             

en la prestació dels serveis generals del municipi. Hauria de comptar amb            

recursos suficients per a complir les atribucions negociades amb         

l'Ajuntament. 
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Quines competències hauria de tenir el Consell del Poble 

Els àmbits de decisió del Consell del Poble haurien de estar relacionats amb             

aquells que actualment es treballen en les diferents comissions veïnals del           

Consell de Barri. Heus aquí un llistat, amb el benentès que la decisió hauria              

de ser fruit de l’acord entre el veïnat de la Floresta i els representants              

polítics del municipi. 

● Medi ambient: Conservació i administració del patrimoni forestal, i         

regulació de l'aprofitament dels béns comunals. 

● Urbanisme: Manteniment de béns d'ús públic i comunals. 

● Decidir sobre polítiques públiques d’habitatge. 

● Manteniment i neteja dels carrers i enllumenat públic. Conservació i          

manteniment de parcs i jardins i patrimoni històric i artístic. 

● Mobilitat: Ordenació del trànsit de vehicles i persones 

● Cultura: activitats diverses, tradicions, cultura popular, activitats       

infantils, etc. 

● Educació de barri: activitats per canalitzar l’educació fora de l’escola.          

Serveis de biblioteca provisional (espai de lectura, estudi, etc). 

● Equipaments públics: participar de la gestió dels equipaments        

esportius, culturals, de  joves i de gent gran. 

● Participació: treballar per incrementar la participació hauria de ser         

l’eix del nou ens. Potenciar les comissions veïnals. 

Representació i funcionament del Consell del Poble  

El Consell del Poble hauria de ser el màxim òrgan de participació i de decisió               

en aquells temes en què es tingués competències i sempre d’acord amb les             

normatives i ordenances municipals i supramunicipals. 

El Consell del Poble haurà de ser representat de manera paritària pel que fa              

a dones i homes per: 

● President/a 
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● Vicepresident/a 

● Secretari/ària 

● Vocals: un per cada comissió de treball, un per cada entitat veïnal i 

un per cada partit polític. 

● Tècnics de suport al barri 

 

Caldria desenvolupar un mecanisme d’elecció democràtic dels       

representants. El ple del Consell del Poble s’hauria de reunir de manera            

periòdica cada tres mesos de manera similar al que està fent actualment el             

Consell de Barri.  

Caldria fixar mecanismes de participació veïnal, ja sia vehiculant les          

propostes a través de les comissions veïnals, ja sia mitjançant mecanismes           

de consulta popular a l’empara del Reglament de Participació Ciutadana. 

Recursos humans assignats al Consell del Poble 

● Un tècnic de suport a les tasques del Consell del Poble amb la funció 

de fer arribar els temes a l’Ajuntament i de fer-ne el seguiment.  

● Un tècnic de suport a la gestió de les tasques de caràcter 

administratiu i econòmic del Consell del Poble. 

● Els tècnics treballarien frec a frec amb l’equip de presidència del 

Consell del Poble i farien de pont amb els diferents àmbits de 

l’Ajuntament relacionats amb la gestió delegada 

● Recursos econòmic assignats al Consell del Poble 

○ Hi hauria una partida econòmica de funcionament que caldria 

mesurar en funció de les tasques que se’n derivarien  

○ La quantitat assignada en funció de les competències 

delegades per l’Ajuntament. 

● Infraestructura 

○ La seu del Consell del Poble hauria de ser l’actual centre Social 

i Sanitari 

● Mecanismes de comunicació amb el veïnat 
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○ Web del Consell del Poble gestionada del mateix CP 

○ Butlletí digital i paper trimestral 

○ Llista de correus electrònic 

○ Xarxes socials 

○ Horari setmanal d’atenció al veïnat  

Què s’espera dels representants polítics a l’Ajuntament 

La política municipal de participació pel que fa als barris de Sant Cugat             

s’inspira en la voluntat de potenciar la participació ciutadana, tal com es            

recull en el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament de           

Funcionament dels Consells de Barri. Els elements que conformen l’actual          

model de districtes han anat variant en els darrers anys, tant pel que fa al               

mapa de barris, l’organització i les funcions assignades. La dialèctica entre           

les necessitats i aspiracions de la ciutadania i una administració que té entre             

els seus objectius d’ofici el servei a aquesta ciutadania comporta repensar el            

model de gestió de manera continuada.  

Repensar la política de barris per a la Floresta implica escoltar unes            

aspiracions veïnals que cada cop més demanden més capacitat de decisió, i            

escoltar el veïnat comporta ajudar a què el debat es puguin fer amb rigor i               

respecte. És per això que demanem als partits polítics amb representació a            

l’Ajuntament de Sant Cugat el seu suport en termes de: 

● Aportació d'informació i de dades que ajudin a fer un debat clar i 

respectuós per al veïnat 

● Suport i acompanyament en el procés de creació del Consell del Poble 

sí el veïnat així ho decideix a través d'una consulta popular 

● Diàleg i col·laboració en totes les fases, especialment si s'arriba a 

constituir un nou ens a la Floresta 

 

Entenem que hi ha temes de calatge i de detall que caldria abordar en un               

procés de negociació per això la nostra petició és: 
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● Demanar el suport a les organitzacions polítiques per donar resposta          

al que es demana a la Floresta en forma de compromís tant si els              

resultats electorals els permeten formar part de l’equip de govern          

com si fan la seva tasca des de l’oposició. 

● Demanar el compromís per a què després en el nou mandat es            

constitueixi una comissió mixta formada per veïnes i veïns de la           

Floresta i representants de l’equip de govern de l’Ajuntament per          

desenvolupar el nou Consell de Poble de la Floresta. 

● Demanar el compromís que s’abordaran en aquella comissió mixta els          

aspectes que han de conformar el nou ens, tant pel que fa les             

competències delegades, les partides econòmiques corresponents, el       

mecanisme d’elecció dels representants, el seu funcionament, el        

personal assignat, etc. 

● Demanar el compromís que la proposta resultant del treball de la           

comissió mixta serà posat a consideració de la ciutadania de la           

Floresta a través d’una una consulta popular en els termes que es            

recull en el Reglament de Participació Ciutadana. 

Marc legal i normatiu 

● Llei de Regim Local de Catalunya 

● Carta Europea d’Autonomia Local (Primera part) 

● Estatut d’Autonomia de Catalunya (Art. 86.7) 

● Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Art. 45) 

● Ley de Racionalización i Sostenibilidad de la Administración Local 

● Decret 244/2077 Constitució d’Entitats Municipals Descentralitzades 

(Titol II) 

● Llei de Consultes Populars no Referendàries 

● Les entitats municipals descentralitzades: una alternativa al 

microfundisme municipal 

● Reglament de Participació Ciutadana de Sant Cugat del Vallès 

● Reglament dels Consells de Barri 
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● Entidades y «entes» de ámbito territorial inferior al municipio tras la 

reforma local de 2013 

Documentació addicional 

● http://www.lafloresta.info [Web del Consell del Barri] 

● http://emd.lafloresta,info [Web de la plataforma pro EMD] 

● Com s'han abordat molts dels temes de la Floresta (2015-2018) 

[document elaborat per la Plataforma pro EMD el desembre de 2018] 

● Una altra Floresta és Possible. Diverses autores i autors de la 

Floresta. Editorial Pol·len 2018. 

● Resum del debat sobre les EMD celebrat el dia 1 de desembre de 

2018 a la Floresta 
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