
Document de síntesi i proposta d’organització i funcionament del

Consell del Poble de la Floresta

la Floresta 18 de maig de 2022

Aquest document recull la proposta sorgida de les set trobades mantingudes entre

veïnes i veïns de la Plataforma +Autogovern de la Floresta i membres de l’equip de

govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que ha de formar part del text

normatiu (Carta de la Floresta) que ha de regular el futur Consell del Poble de la

Floresta.

S’abordaran aspectes de l’organització i el funcionament del nou Consell de Barri de la

Floresta, que renomenem com a Consell del Poble, i es recolliran els àmbits dels quals

es delegaran les atribucions que aquest ens participatiu pot arribar a tenir capacitat

plena de decidir o pot participar de la decisió de manera pactada amb l’administració

local.

Organització i funcionament

Sobre l’elegibilitat de la presidència el Consell del Poble. El president o la

presidenta serà escollit per les veïnes i veïns de la Floresta mitjançant una consulta

popular que, en la mesura que sigui possible i per facilitar la participació veïnal, hauria

de coincidir amb les eleccions municipals.

Sobre l’equip de la presidència. En la votació es votarà una llista de tres persones:

president/a, vicepresident/a i secretari/ària, que constituiran l’equip de presidència i

que tindrà un mandat de quatre anys, coincidint amb els mandats electorals

municipals. Formaran part de l’equip de presidència els tècnics de barri assignats per

aquest propòsit.

Sobre les funcions de l’equip de presidència. És funció de l’equip de presidència:

● Posar en marxa l’organigrama de funcionament del Consell del Poble a l’inici

de cada mandat.
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● Convocar els plens del Consell del Poble ordinaris i extraordinaris segons el

calendari establert, preparar l’ordre del dia, coordinar els debats i informar el

veïnat a través dels canals del Consell del Poble.

● Convocar el L’Asemblea de representants segons el calendari establert,

preparar l’ordre del dia, coordinar els debats i informar el veïnat a través dels

canals del Consell del Poble.

● Fer un seguiment dels temes que afecten el barri amb l’ajut dels tècnics de

barri.

● Garantir una informació periòdica sobre qualsevol tema que pugui ser d’interès

per al veïnat del barri a través de canals digitals i d’embustiatge.

● Presentar i defensar les propostes que surten del Consell del Poble davant les

institucions.

● Prendre decisions operatives per al correcte funcionament del Consell del

Poble i l’Assemblea de Representants

● En els casos que no hi hagi consensos en les comissions i/o en l’Assemblea de

Representants, serà obligació de l’equip de presidència arbitrar per a la

resolució de la situació, així com proposar els calendaris i facilitar els

mecanismes de votació més adients en cada cas.

● Així mateix, l’equip de presidència, tindrà l’obligació de rendir comptes davant

de l’Assemblea de Representants i del Consell del Poble, en última instància,

sobre les accions i decisions preses en el desenvolupament de les seves

funcions.

Sobre els tècnics de barri. Els tècnics del barri són treballadors vinculats a

l’administració local que tenen per missió principal ajudar al bon funcionament del

Consell del Poble, entre altres cal apuntar les tasques de secretaria administrativa, de

suport al seguiment de les partides econòmiques que el Consell del Poble tingui

assignades i d’interlocució amb els diferents departaments de l’Ajuntament a petició de

l’equip de presidència.

Sobre el/la regidor/a de referència del barri. Atenent que en normativa de rang

superior les delegacions de funcions de l’alcalde o alcaldessa només es poden fer

sobre regidors o regidores escollits en el marc de les eleccions municipals es

contempla assignar un regidor de referència al barri que forma part també de l’equip

de presidència i que ha de tenir la funció de garantir els vincles institucionals entre

l’equip de govern de l’Ajuntament i el Consell del Poble. Una de les funcions és

representar el Consell del Poble al Ple Municipal a l’hora de fer la dació de comptes o

fer-ne de portaveu a petició de l’equip de presidència.
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Sobre l’Assemblea de representants.

● Aquesta assemblea està formada per:

○ Els tres membres de l’equip de presidència.

○ Persones representants de les associacions i entitats de la Floresta que

estan constituïdes legalment i registrades en el registre municipal

d’entitats i que puguin acreditar un mínim d’activitat veïnal;

○ Coordinadors/es de les diferents comissions de treball del Consell del

Poble; Elegits pels membres de la comissió per majoria simple.

○ Representants dels partits polítics amb representació municipal;

● L’assemblea de representants té capacitat de decidir sobre aquells àmbits que

el Consell del Poble té atribucions plenes i de participar d’aquelles atribucions

que són compartides. Els mecanismes de decisió es descriuen més avall.

Sobre les comissions de treball. Les comissions són l’espai de participació directa

més important del Consell del Poble en tant que tot el veïnat hi pot formar part. El

coordinador de la comissió és nomenat per l’equip de presidència a proposta de la

comissió corresponent. Les comissions tenen l’encàrrec de treballar els temes que els

són assignats i els resultats de la feina o les propostes es portaran a consideració del

Consell de representants. La creació de noves comissions serà acordat pel Consell de

representants a proposta de l’equip de presidència.

Sobre els mecanismes de decisió. Les decisions sobre aquells temes atribuïts al

Consell del Poble es faran per consens, entenent el consens com el resultat del debat i

treball col·lectiu. Tanmateix, quan aquest consens no sigui possible s’optarà per una

votació que aprovarà els acords per una majoria qualitativa de dues terceres parts dels

assistents a l’assemblea. L’assemblea de representants haurà de definir bé en quin

casos s’activarà aquest mecanisme de decisió.

Sobre les consultes populars. Es preveu l’organització de consultes o multiconsultes

populars per decidir sobre temes de gran transcendència per al barri o quan calgui

conèixer el sentir del veïnat en determinades qüestions. La celebració de les consultes

es guiarà per la llei de consultes no refrendatàries de la Generalitat de Catalunya i pel

reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat. No es podran

celebrar més d’una consulta a l’any. La potestat de convocar una consulta popular és

de l’equip de presidència a petició pròpia o de la majoria qualificada de l'Assemblea de

Representants.
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Atribucions del Consell del Poble de la Floresta

Les atribucions del Consell del Poble seran recollides en un Conveni d’Atribucions que

serà aprovat pel Ple Municipal. El conveni serà actualitzat i ratificat cada dos mandats.

Les atribucions es detallaran en el conveni i abordaran aspectes relacionats amb els

següents àmbits:

● Participar de la gestió i els usos dels equipaments ubicats al barri: Casino,

Centre Social i Sanitari, Pistes Esportives, piscina, pavelló esportiu de Can

Pagan…

● Participar de la gestió de les activitats que es fan en els diferents equipaments

● Participar de la priorització de les actuacions de manteniment i millora de la via

pública

● Supervisió i manteniment de béns públics i comunals.

● Participar de la gestió dels usos de la via pública i aspectes relacionats amb la

convivència

● Participar de la supervisió i de la priorització de la neteja de la via pública

● Participar de les decisions sobre la mobilitat al barri

● Participar de les decisions sobre les polítiques d’habitatge

● Participar de les decisions sobre l’àmbit educatiu al barri fora dels centres

escolars. Gestió de biblioteca i espais d’estudi. Espai Jove…

● Participar de les decisions de l’àmbit esportiu que afecten el barri

● Participar de les decisions en matèria de medi ambient: plans d’autoprotecció,

prevenció d’incendis, neteja de boscos, etc,

● Participar de la gestió de les activitats culturals periòdiques al barri: festa major,

festes tradicionals, activitats infantils, etc.

● Participar de les decisions sobre Sanitat relacionades amb el barri.

● Participar de les decisions sobre Ensenyament  relacionades amb el barri..

Les atribucions que requereixen d’una despesa econòmica hauran de ser recollides i

quantificades en el Conveni d’Atribucions.
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