
 

 

 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT 

 

Acta de la sessió de constitució del 28 d’octubre de 2015. 

 

A la Sala Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona, el dia vint-i-vuit 

d’octubre de dos mil quinze, a les 18.00 h, es reuneix en sessió constitutiva 

la Comissió Permanent del Consell de Sostenibilitat, sota la presidència de 

l’Ilma. Sra. Janet SANZ i CID, assistida per la Sra. Sílvia Ruiz de Valdivia i 

Martin, com a secretària d’actes, que certifica, i el Sr. Miquel Reñé i 

Garaboa, com a secretari del Consell. 

 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

 

Organització Representant 

Vicepresident Lluís Sala García 

Lliga per a la Defensa del Patrimoni 

Natural (DEPANA) 
Marta Gumà Bondia 

Fundació per la Prevenció de Residus 

i el Consum Responsable  
Rosa Garcia 

Eco-Union Jeremie Fosse 

COAMB Susana Pascual 

TMB Eladio de Miguel 

PIMEC Alejandro Goñi 

Club EMAS (Associació 

d'organitzacions registrades EMAS a 

Catalunya)  

Martí Puig  

TMB Eladio de Miguel 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 



UAB-Universitat Autònoma de 

Barcelona 

Pere Ysern, en representació del Sr. Vice-

rector. 

Grup Municipal del Partit Popular Valls Guardiola, Boris 

Grup Municipal Ciutadans 
Blanco, Koldo, en substitució del Sr. 

Santiago Alonso 

Grup Municipal de Barcelona en 

Comú 
Herrero Alonso, Eva 

Grup Municipal de CUP Capgirem 

Barcelona 
Jordi Morata 

Com a convidats o observadors   

Sra. Sònia Frias Rollon Ecologia Urbana 

Sra. Marta Cuixart Barcelona + Sostenible. 

 

Excusa la seva absència el Sr. Joaquim Sangrà, representant d’Esquerra 

Republicana de Catalunya.  

 

 

1. Benvinguda 
 

La Sra. Presidenta dóna la benvinguda, agraint la implicació de tots els 

presents i explicant que aquesta primera reunió té per objecte la definició 

de funcions d’aquesta Permanent. Presenta al vicepresident, Sr. Sala, 

representant de la Xarxa d’Escoles Sostenibles, que és un dels projectes 

emblemàtics de la ciutat. 

 

Comenta que és un orgull presidir aquest Consell i que ara és un ens nou i 

es posa a disposició de tots per a realitzar tot el que es proposi, amb la 

màxima transparència. 

 

Agraeix la participació de tots els presents en la elaboració de les normes 

del nou Consell de Sostenibilitat, que ha de tenir per objectiu posar la 

sostenibilitat, com a concepte, en el centre de totes les polítiques. 

 



Explica, com a intenció política de l’Ajuntament, que la creació de l’Àrea 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, on l’Ecologia és la primera, respon a que 

es vol que sigui prioritària. Anteriorment, estava més vinculat a 

l’Urbanisme, o el Medi Ambient per separat, però troba especialment 

interessant que sigui la primera vegada que es posen juntes les polítiques 

de sostenibilitat amb les de mobilitat, amb les de sostenibilitat i amb les 

d’urbanisme, donant un cert ordre on l'excel·lència ambiental sigui allò 

prioritari.  

 

Dóna la paraula al Sr. Sala, vicepresident, que subscriu totalment allò que 

ha dit la Presidenta, i especialment el fet que sigui un projecte molt 

il·lusionant perquè són entitats molt diferents i aquesta interacció pot ser 

molt rica. 

 

 

2. Presentació dels membres de la Comissió Permanent. 
 

La Presidenta dóna pas al següent punt de l’Ordre del dia i cadascun dels 

membres presents pren la paraula per presentar-se. La Presidenta els dóna 

la benvinguda. 

 

 

3. Informació i recull d’aportacions sobre l’objecte i funcions de 

la Comissió Permanent. 
 

La Presidenta dóna la paraula al Sr. Reñé, secretari del Consell, que diu que 

farà la exposició juntament amb la Sra. Marta Cuixart, de la secretaria de 

Barcelona + sostenible i llegeix l’article del nou Reglament que tracta sobre 

el funcionament d’aquesta Comissió Permanent i les seves funcions. 

 

La Sra. Cuixart, llavors explica que treballa majoritàriament amb la xarxa 

Barcelona+Sostenible i que el que es pretén és que aquest Consell de 

Sostenibilitat, tant en Comissió com en Plenari, sigui un pont entre 

l’Ajuntament i la Xarxa, que escull els membres i la representació sectorial, 

per recollir les inquietuds i els interessos de la xarxa vers l’Ajuntament i per 

recollir també l’interès de l’Ajuntament en estudiar polítiques públiques a 

través de la xarxa. 



 

En aquest sentit, la Permanent és un òrgan executiu, de treball, per 

dinamitzar el Consell i, a través d’ell, la xarxa, per donar-li vida i proposar 

línies de treball. Amb una secretaria tècnica que està a la seva disposició. 

 

La Presidenta demana si hi ha cap qüestió i comenta que el repte és gran 

perquè el Consell és de recent creació i ara és el moment de dotar de 

contingut totes les funcions que es vulguin atorgar a aquesta Comissió 

Permanent, que és també un organisme nou, i s’ha de veure com es vol 

facilitar el funcionament del Consell i fer de canal amb els grups que es 

puguin desenvolupar, els temes que es vulguin tractar i que es proposin, 

més enllà del propi Reglament. Per tant, diu que ha de ser molt dinàmic, la 

escolta del que es proposi ha de ser activa i també s’han de poder rendir 

comptes de les qüestions que es tractin. 

 

El representant de TMB, Sr. De Miguel, entén que es proposa una Comissió 

que sigui una millora i, per tant, demana que es facin reports dels temes 

que es tractin als grups de treball, per tal de tenir-los presents. Fa, doncs, 

una proposta: que l’Ajuntament faci un recull de les queixes, els 

suggeriments i les propostes que li arribin dels ciutadans dins l’àmbit de la 

sostenibilitat, per saber quines són les preocupacions que puguin donar peu 

a l’inici d’actuacions sobre aquestes. Seria una via clara d’actuació i de 

millora. 

 

Intervé la Sra. Rosa Garcia, de la Fundació per a la Prevenció dels Residus, 

per dir que una de les línies d’actuació del Consell, des de bon 

començament, ja era aquesta i que, de fet, ja es van proposar uns grups de 

treball que s’havien plantejat. 

 

La Sra. Cuixart diu que fa temps que es va enviar una proposta, després del 

Plenari, recollint els temes més interessants per sectors, amb grups de 

treball. 

 

 

4. Preparació del proper Plenari del Consell. 

 



La Presidenta intervé per dir que és un pena que no s’hagi adjuntat aquesta 

documentació per poder-la recordar, per poder treure idees, i dóna pas al 

punt quart de l’Ordre del Dia, donat que ja hi ha vies de treball obertes i 

propostes d’altres que impliquen a diverses àrees de l’Ajuntament. Per tant, 

que cal definir quins temes s’haurien de tractar en el proper Plenari del 

Consell de Sostenibilitat. A més, li sembla que la proposta del representant 

de TMB és interessant perquè significa tenir indicadors, tot i que no sempre 

responguin a les prioritats marcades, de temes que preocupen, com el 

soroll. 

 

En definitiva, diu que el que es pretén és incorporar la sostenibilitat al futur 

Pla d’Actuació Municipal, el qual procés participatiu està començant, i per 

això proposa celebrar el Plenari a finals de desembre, on el procés ja estarà 

més clar, a més de donar informació d’altres esdeveniments, com la cimera 

del clima de Nacions Unides o el tema de la contaminació. 

 

Proposa la creació de grups de treball específics que puguin treballar de 

forma autònoma i independent de la Permanent i que vagin fent reports de 

la forma que s’articulin, formant espais productius i demanant als presents 

com pensen que es podria articular aquest sistema. 

 

El Sr. Fosse, representant d’Eco-Unión, pren la paraula per dir que creu que 

el paper de la Permanent hauria de ser dinamitzador dels grups de treball, 

de forma que tinguin una certa autonomia i hi hagi una comunicació 

bilateral i activa. 

 

El Sr. Puig, representant d’EMAS, diu que ja quan es va constituir aquest 

Consell es van definir una sèrie de temes prioritaris que ara seria 

interessant enllaçar amb aquests grups de treball, donat que cadascun dels 

presents probablement té una especialitat, o un interès, que es podria 

aprofitar i, per tant, demana un enllaç entre els continguts i les persones 

que hi són en aquest Consell. 

 

La Sra. Gumà vol referir-se al punt 4 específicament i l’agraeix perquè en 

moltes comissions ja es donen preparats els temes a tractar i, llavors, es fa 

molt difícil parlar de segons què al torn de precs i preguntes, que és al final 

i no té temps suficient. 

 



Planteja un tema que té a veure amb la planificació del territori i que, com a 

DEPANA, amb els antics consistoris ha deixat força a desitjar, com és el 

Delta del Llobregat a la Zona Franca de Barcelona. Diu que és una 

problemàtica molt greu i llegeix una carta adreçada a l’alcaldessa sobre el 

tema, demanant que es tracti aquest tema al proper Plenari. Explica que 

parlen específicament dels accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, 

que ja fa temps que batallen amb això i que consideren que és un tema 

greu, que afecta al terme municipal de Barcelona, sense que mai hagin 

tingut resposta de l’Ajuntament. 

 

Insisteix que el tema de la planificació territorial, des de DEPANA, l’han 

trobat molt a faltar, com a defensa del territori, quan pot ser greu, com és 

el cas. 

 

El Sr. Ysern, representant de la UAB, vol aprofitar aquest tema per dir que 

hi ha problemàtiques que transcendeixen l’àmbit de ciutat i demana si es 

podrien establir sinèrgies amb altres consells similars de ciutats veïnes, 

perquè moltes problemàtiques no són exclusives de la ciutat de Barcelona, 

ni es podran solucionar només en ella, tot tenint en compte que existeix 

l’Àrea Metropolitana, encara que no sap si té un Consell similar. 

 

La Sra. Pascual, de COAMB, demana saber més o menys per quan seria el 

proper Plenari, responent-li la Presidenta que cap a finals d’any, i llavors 

esmenta que falta coneixement sobre com funciona l’Ajuntament per 

proposar segons quines coses. Diu que fa falta una via per fer que alguns 

temes arribin al Plenari, un canal més establert on es puguin recollir les 

problemàtiques ambientals, juntament amb les queixes dels ciutadans. 

 

El Sr. De Miguel insisteix en fer reports al Consell que recullin les queixes 

dels ciutadans sobre els temes de sostenibilitat. Esmenta l’acta del Consell 

de 2 de desembre de 2013, en el seu punt 4, on quedaven definides moltes 

de les característiques que havia de tenir aquest Consell i vol saber si 

encara és vigent o s’ha de modificar per la nova direcció. 

 

La Sra. Garcia, de la Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum 

Responsable, comenta que les entitats esperen un canvi d’aquest Consell, 

per tal que funcioni diferent de com funcionava abans. S’espera més 

activitat i que sigui efectivament un consell dels ciutadans, sobre com volen 



que funcioni la ciutat i sobre la ciutat que volen els ciutadans, perquè abans 

no funcionava. 

  

Li sembla interessant que es portin aspectes concrets al Plenari, però troba 

problemàtic decidir quins aspectes.  

 

La Sra. Pascual insisteix a demanar informació sobre com funcionen els 

processos tècnics de l’Ajuntament perquè potser el que es proposa no és 

possible i, llavors, vol saber quina és la interrelació entre el que es proposa 

en el Consell i el que l’Ajuntament pot arribar a fer. L’encaix entre voluntats 

i possibilitats. 

 

El Vicepresident, llavors, esmenta que la funció que haurien de tenir 

aquestes reunions hauria de ser dinamitzadora del Plenari, recollint totes les 

aportacions que es facin, més enllà de la representació de cadascuna de les 

entitats que cadascú dels presents té. A més, també considera que una 

reunió a l’any del Plenari és inviable. 

 

La Presidenta insisteix en que tot això s’ha de definir pel Consell, sense 

límits a l’hora de proposar temes. Esmenta l’exemple del Consell LGTBI, on 

s’enviava l’ordre del dia i, llavors, els membres podien proposar altres 

temes en dos o tres dies, la qual cosa facilita que tothom sàpiga que l’ordre 

del dia es confecciona entre tots. És bàsic, doncs, que es consideri que és 

un consell ciutadà i no de l’Ajuntament, que aquí és un actor més.  

 

Sobre el tema de la Zona Franca, diu que l’àmbit portuari és competència 

de l’estat i que la planificació territorial és un element clau, que 

l’Ajuntament no pot defugir. 

 

Sobre el tema de l’acta anterior citada, diu que ja hi ha un Reglament que 

s’acaba d’aprovar i que s’ha de fer funcionar, amb tota la flexibilitat i tota la 

dinamització, tractant el temes que les entitats o la ciutadania proposin. 

Explica que participació no és només dir que cal fer, sinó també controlar 

que allò que s’ha decidit es fa, fiscalitzant el que fa l’administració. I això 

s’ha de fer des dels grups de treball, alterant fins i tot l’agenda política dels 

diferents grups polítics. 

 



Comenta que no considera que el PAM hagi de ser tancat i hermètic, ja que 

creu que si hi ha un tema que no està inclòs però és rellevant, ha de poder 

incloure’s. 

 

Finalment, diu que desconeix si altres ciutats veïnes tenen un òrgan similar 

a aquest Consell però que sap que l’Àrea Metropolitana no el té perquè en 

general només participen els ajuntaments i això estan intentant canviar-ho 

amb entitats veïnals i mediambientals. 

 

Intervé el Sr. Ysern per dir que el seu plantejament era més aviat a mig 

termini i usant aquest Consell com a catalitzador d’altres iniciatives a l’Àrea 

Metropolitana, per exemple, perquè molts problemes transcendeixen l’àmbit 

de ciutat. 

 

Continua la Presidenta demanant una mica de marge perquè avui és la 

primera reunió i és normal que sorgeixen dubtes, però creu que aquest 

Consell ha de ser un espai regular de trobada, dinamitzant els grups que es 

creïn i controlant-los. A més, considera que no només els presents han de 

proposar temes, sinó també transmetre els temes que altres organitzacions 

considerin interessants. Proposa donar-se un marge d’una setmana per 

enviar a la secretaria tècnica propostes de temes i informacions per la 

propera Comissió, que tindrà també informacions sobre la elaboració del 

PAM, per part del govern, i també cal reflexionar sobre què volem que faci 

aquesta Comissió i la seva relació amb els grups de treball. 

 

Diu que recull el tema de veure les queixes ciutadanes perquè li sembla 

molt bona idea i perquè creu que és una manera de veure què preocupa als 

ciutadans. 

 

La Sra. Pasqual demana si, quan s’introdueix una incidència en el sistema, 

hi ha la categoria de Medi Ambient i la Sra. Frias li contesta que la opció 

existeix, comentant la Presidenta que cada setmana hi ha una taula molt 

tècnica que analitza els temes d’espai públic, per territoris, utilitzant les 

queixes com a indicadors del que pot estar passant. 

 

La Sra. Frias explica que de les queixes de vegades se’n deriven accions de 

millora del servei o accions de millora de la informació. 



 

Intervé, llavors, el Sr. Morata, representant de la CUP, per dir que el tema 

de les queixes està molt bé, però que hi ha problemàtiques que la gent no 

percep o que no coneix, com les contaminacions difuses, per la qual cosa 

pensa que s’han d’emprendre iniciatives sobre temes que potser la gent no 

percep com un problema. 

 

La Sra. Herrero, representant del Grup municipal de Barcelona en Comú, es 

mostra d’acord amb el que ha exposat el Sr. Morata, perquè les queixes 

ciutadanes tenen un valor, però cal tenir en compte que hi ha temes que no 

donen lloc a queixes, com la contaminació ambiental. Creu que poden servir 

per veure que hi ha temes que no arriben a la percepció ciutadana com 

hauria de ser, i per això també s’ha de treballar en com fer arribar 

determinats temes a la ciutadania, posant com a exemple la reducció de 

tractaments amb productes fitosanitaris. 

 

Pren la paraula la Sra. Garcia per preguntar si les enquestes són públiques i 

es podrien utilitzar en un possible grup de treball.  

 

Intervé la Sra. Gumà per dir que li ha semblat molt interessant el que deia 

la Sra. Herrero sobre la percepció ciutadana, però que cal tenir en compte 

que de determinats temes tampoc no s’ha informat massa a la ciutadania 

tradicionalment i que pensa que aquesta manca de transparència pot 

arribar a semblar interessada en alguns temes, com la contaminació 

atmosfèrica. Que no s’han utilitzat els mitjans de comunicació a l’abast, com 

BTV. Diu que no sap quina és la fórmula però que li sembla que ha de ser 

més interactiu, augmentant la sensibilitat de la gent per aquests temes. Per 

tant, pensa que una de les fites d’aquest Consell és augmentar el nivell de 

consciència de la ciutadania vers els temes mediambientals. 

 

La Sra. Pascual comenta que els grups de treball es podrien formar al 

voltant dels vectors ambientals i que, llavors, es podrien posar en contacte 

amb experts dels temes de cada vector, insistint en el tema de la informació 

sobre sostenibilitat. 

 

El Sr. Puig diu que la informació i la comunicació és essencial i, per això, 

pregunta si s’ha pensat en alguna forma de comunicació virtual pels 



membres del Consell, algun espai a l’efecte que sigui multidireccional i que 

també serveixi per a la dinamització. 

 

El Sr. Ysern considera que la informació ha de ser didàctica per què sigui 

comprensiva. 

 

Intervé el Vicepresident per insistir en que s’hauria de definir el disseny de 

les reunions periòdiques que es facin d’aquesta Comissió, com s’han de 

dinamitzar per tal de poder portar els temes preparats al Plenari, tot i tenint 

en compte el que s’ha proposat sobre els grups de treball i sobre la 

informació. 

 

Li respon el Sr. De Miguel en el sentit de que considera que la Comissió 

hauria de fer un treball previ d’anàlisi de les propostes dels grups de treball, 

per centrar-les. També pensa que la Comissió hauria de ser l’àmbit de 

treball de determinada documentació o estudis ambientals que requereixen 

d’un estudi previ i una anàlisi, posant l’exemple del cas Volkswagen i les 

seves conseqüències, que poden obligar a prendre determinades decisions a 

l’Ajuntament i on potser aquesta Comissió podria ajudar. 

 

Igualment, creu que caldria una tasca de dinamització vers la feina a les 

escoles, que són organitzacions majoritàries en aquest Consell, per tal de 

potenciar l’educació en valors mediambientals al jovent, posant l’exemple 

dels grafits i els costos que generen al metro per la seva neteja i de com 

s’hauria d’explicar als joves aquest aspecte del tema. 

 

El Sr. Fosse diu que també s’ha d’aprofitar el Plenari i dinamitzar-lo a través 

dels grups de treball. 

 

La Sra. Cuixart, sobre el tema dels espais de trobada virtuals, diu que 

aquesta inquietud ja va sorgir en el grup de treball que es va crear per fer 

el Reglament d’aquest Consell i, per això, està la Secretaria Tècnica, que ha 

de facilitar el tractament dels temes, en funció de les demandes que hi 

hagin. 

 



La Presidenta, llavors, proposa una nova Comissió abans del proper Plenari, 

per preparar millor els temes i que li sembla que és molt important el que 

s’ha dit de la dinamització i de la participació, però que creu que també és 

molt important que cadascú no es limiti a veure què representa, en 

particular, sinó que es pregunti quins debats poden interessar més al 

Consell de Sostenibilitat i, llavors, cercar informació per proposar 

actuacions, com grups de treball, per sobre de cada organització,  perquè 

tots junts han de tenir més força. 

 

També creu que el propi Consell ha de proposar feines a fer per la Comissió, 

defugint que només es facin reunions, sense cap seguiment de com es fan 

els treballs. 

 

Proposa una nova Comissió abans del Consell, que sigui de més feina, i 

aixeca la sessió a les dinou hores amb trenta-un minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretària d’Actes.      V. I P. 

            LA PRESIDENTA. 

 


