
Comunicat de la Plataforma +Autogovern per la Floresta sobre la

feina feta i els nuls resultats assolits

Benvolgudes florestanes, benvolguts florestans,

A través d’aquest comunicat les veïnes i veïns que hem impulsat la Plataforma + Autogovern

per a la Floresta us informem de la situació després de la feina feta en el marc de la comissió

mixta Ajuntament/Floresta.

Cal recordar que les primeres passes encaminades a posar sobre la taula la necessitat disposar

de més capacitat de decidir en aquells temes que ens afecten com a florestans se situen en

els dos debats públics que es es van fer al barri el 2018 i el 2019. El primer per conèixer altres

experiències d'autogovern de Catalunya
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, i el segon per debatre amb els partits polítics les

possibilitats d’avançar en aquest objectiu.

Dels dos debats es desprenia d’una banda, que és posible incrementar la capacitat de

decidir i que això depèn principalment de la voluntat política dels partits polítics del

municipi; i de l’altra, el reconeixement explícit dels diferents partits de les demandes que es

plantejaven des de la Floresta. Així els partits afirmaven  en l’acte del 2019:

● ERC: “El Consell de Barri de la Floresta queda curt i per això crida a una

transformació cap a un nou ens que podria ser el Consell del Poble”

● PSC: “Un Consell de Districte ha de tenir poder executiu i ser una mostra de

descentralització amb corresponsabilitat col·lectiva, el que suposa competències en

base als assumptes que ja treballa el Consell de Barri a través de les comissions”.

● CUP: “Subscriu tots els punts proposats per la plataforma +Autogovern. Considera

que la participació ciutadana ha de ser transversal a totes les àrees de l’Ajuntament

i apunta a un horitzó de millora, que serà possible, diu, en funció de qui tingui

l’última paraula en el govern municipal. El dret a decidir és un eix fonamental i això

passa per refrendar els acords presos en la comissió mixta”.

● Ciutadans: “Apostem per un Consell de Barri vinculant i que tingui cura de la

representativitat”

● Comuns: “Aposten per una nova fórmula per al futur de la Floresta, un camí que

considera que s’hauria de fer de la mà del veïnat i acordant unes competències que

s’aprovin via decret.”

● Junts: “Apunten que la clau de qualsevol EMD és aconseguir un bon conveni amb

l’Ajuntament. De moment, amb la impossibilitat legal de desenvolupar una EMD,

manifestem els compromisos següents: donar autonomia en matèria de medi

ambient, avançar en la participació en urbanisme amb un Observatori - Laboratori,

introduir l’especificitat florestana en els contractes de manteniment i avançar en el

Pla de Mobilitat”.

Aquells debats van posar la primera pedra per posar en marxa una Comissió Mixta entre

l’Ajuntament i la Floresta per explorar conjuntament com s’havia de fer per avançat en una

major capacitat de decisió. Una comissió que en els darrers tres anys ha fet vuit reunions de

treball
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per abordar com hauria de funcionar el Consell del Poble de la Floresta i quines

atribucions hauria de tenir.

2
Hi han participat 24 persones entre membres de l'ajuntament i veïnat, és dir s’han dedicat pel cap baix unes 384

hores de feina

1
Els debats es poden veure a la pestanya +Autogovern del web lafloresta.info

http://www.lafloresta.info


L’organització de les reunions s’inspirava en la necessitat que la feina fos realment efectiva, i

atenent la voluntat de fer de la democràcia participativa un dels eixos sobre els quals

bastir el nou ens, en la segona reunió ja es va plantejar que el nou ens treballés aspectes

com ara l’elegibilitat per consulta popular de la presidència del Consell del Poble, la

fixació de mecanisme de decisió, la millora de la representativitat, els recursos humans que

hauria de disposar, etc… I això es va fer així perquè se sabia que probablement caldria fer

modificacions normatives (ROM i RPC
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) per poder avançar en aquesta línia i coneixedors com

érem que qualsevol modificació normativa requereix d’un temps considerable. Les reunions

següents es van destinar a cercar maneres de cogestionar equipaments públics del barri

(culturals i esportius) i es van debatre possibles atribucions a partir de la realitat actual de la

Floresta
4
.

Fruit de les reunions de la comissió mixta es va consensuar una “Proposta d’organització i

funcionament del Consell del Poble
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” que recollia també de manera explícita l’encàrrec

d’abordar en una fase posterior quines serien les atribucions que hauria de tenir el Consell del

Poble.

Amb aquest escenari, un ja cop feta la feina de la comissió mixta, la pilota estava sobre la

taula de l’Ajuntament, i mentre aquests començaven a posar en marxar els mecanismes

corresponents, les veïnes i veïns de la Plataforma +Autogovern parlàvem amb la majoria dels

partits
6
, tant de l’oposició com de l’equip de govern, per compartir la proposta, aclarir

dubtes i malfiances, amb l’objectiu final que la feina feta arribés a bon port.

Tot semblava a punt per fer un pas endavant quan des de la Regidoria de Participació es posa

en marxa una Comissió d’Estudi per modificar el Reglament dels Consells de Barri, un

reglament de rang inferior al ROM i al RPC i per tant sense marge per abordar la “Proposta

d’organització i funcionament del Consell del Poble” malgrat que en la convocatòria de

l'Ajuntament es precisa que aquest és un dels objectius de la comissió d'estudi. Com a veïnes i

veïns de la plataforma +Autogovern per a la Floresta participem de la primera de les reunions

de la comissió d’estudi (i única reunió a hores d’ara) i exposem la nostra sorpresa i frustració

en veure que tota la feina feta en els darrers dos anys té cabuda en aquest espai de

treball.

Així es va manifestar en aquella primera reunió i les veïnes i veïns de la Plataforma

+Autogovern en assemblea celebrada el dia 26 de gener de 2023 decideixen no continuar

participant de les reunions de la comissió d’estudi per les raons apuntades.

Estem convençuts que aquesta és una via oberta per avançar en una major capacitat de

decidir i que tard o d’hora trobarem una resposta a l’alçada del que florestans i florestanes

esperem de l'Ajuntament de Sant Cugat.

Haver arribat fins aquí, mereix pel cap baix que les veïnes i veïns de la Floresta puguem

escoltar el posicionament dels diferents partits polítics que en seu dia es van manifestar en

els termes recollits a l’inici d’aquest text, i per això demanem al president del Consell de

Barri de la Floresta que en el consell de barri extraordinari que s’ha de convocar per tractar

aquest tema convidi de manera explícita als representants polítics
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.

La Floresta, 27 de gener de 2022
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D’ofici els consells de barri tenen un representant de cada partit, però molts d’ells no assisteixen.

6
Es va parlars amb tots els partits menys amb ERC que no va ser possible fixar una data de trobada.
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Aquest document es va fer el dia 22 de maig de 2022.

4
Es pot accedir a la documentació del les reunions a la pestanya +Autogovern del web lafloresta.info

3
Reglament d’Ordenació Municipal (ROM) i Reglament de Participació Ciutadana (RPC).

http://www.lafloresta.info

