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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT 

 

Acta de la sessió del 30 de novembre de 2015. 

 

A la Sala Barcelona de la seu d’Ecologia Urbana, a l’Av. Diagonal, 240, el dia 

trenta de novembre de dos mil quinze, a les 18.00 h, es reuneix la Comissió 
Permanent del Consell de Sostenibilitat, sota la presidència de la Sra. Eva 

HERRERO ALONSO, delegada per la Presidència, assistida per la Sra. Sílvia 
Ruiz de Valdivia i Martin, com a secretària d’actes, que certifica, i pel Sr. 
Miquel Reñé i Garaboa, com a secretari del Consell. 

 
Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

 

Organització Representant 

Vice-President Lluis Sala (s’incorpora a les 18:22 h.) 

Lliga per a la Defensa del Patrimoni 
Natural (DEPANA) 

Lluis Toldrà 

Fundació per la Prevenció de Residus 

i el Consum Responsable  
Rosa Garcia 

Eco-Union Sander Laudy 

COAMB Susana Pascual 

TMB Eladio de Miguel 

PIMEC M.A. Degarro. 

Club EMAS (Associació 
d'organitzacions registrades EMAS a 

Catalunya)  

Martí Puig  

UAB-Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Manel Sabés 

Grup Municipal del Partit Popular Boris Valls 

Grup Municipal Ciutadans Koldo Blanco 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
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Com a convidats o observadors   

Sra. Marta Cuixart Barcelona + Sostenible. 

Sr. Carles Delclós 
UAB, per realització d’un Estudi de processos 

participatius. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

S’aprova l’acta enviada i es tornarà a enviar un cop signada, pel correcte 
arxiu de cada entitat. 

 

2. Informació sobre el Compromís de Barcelona pel Clima. 

 

La Sra. Herrero explica que el document que s’ha enviat amb la convocatòria 
és un resum del que s’ha presentat a Paris que, a la vegada, és el resultat 
d’un treball que ja porta temps fent-se. Així, els dies 4, 5 i 12 és el que ha 

presentat la delegació de Barcelona als actes paral.lels que conformaven la 
Cima del Clima alternativa. 

En aquest treball es parla de diferents projectes, que es posaran en marxa 
després del Nadal, donant-se compte a la propera reunió de cóm ha anat 

aquest començament. 

 

3. Proposta de procés participatiu sobre el Pla d’Actuació 

Municipal (PAM). 
 

La Sra. Herrero explica que es el PAM i que, aquesta vegada, s’ha volgut 
incloure un procés participatiu que comença ara i acabarà més o menys al 

març, podent cadascun dels ciutadans, particularment, participar. Aquest 
procés també s’està presentant a la resta dels consells municipals, per tal 
que sigui el més conegut possible. 

 
El Sr. Reñé explica que hi ha una primera fase fins el mes de gener i que, 

posteriorment, hi haurà una fase de redacció que hauria de finalitzar abans 
de l’estiu. 

Comenta que s’ha repartit un document, juntament amb la convocatòria, per 
informar i establir un esborrany inicial del que podria suposar aquest Pla en 

els temes objecte d’aquest Consell. També, diu que es farà una jornada a 
finals de gener sobre el tema per a totes les entitats participants del Plenari 
del Consell i, en funció de les preguntes sorgides, explica que es tindrà tota la 

documentació pel plenari de gener. 
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La Sra. Cuixart comenta que, en tot cas, s’ha d’aconseguir que el PAM 
segueixi criteris de sostenibilitat, cosa amb la que la Sra. Herrero està 

d’acord i comenta que seria un exercici molt interessant observar si el PAM 
incorpora el concepte sostenibilitat a tots els seus àmbits. 

 

4. Aportacions sobre la missió i les dinàmiques de la Comissió 
Permanent, el Consell i la Xarxa Barcelona+sostenible. 

 
5. Plantejament de grups de treball del Consell 2016. 
 

La Sra. Cuixart reparteix un document de resum de les aportacions que es 
van fer en la darrera reunió de la Permanent del Consell. Comenta que no 

recull les aportacions fetes per correu electrònic i que considera que és com 
un guió. 

La Sra. Pascual diu que no acaba d’entendre quin sentit té aquesta proposta, 
tot i que considera també interessant veure a quins àmbits incorpora 
l’Ajuntament el concepte sostenibilitat. Insisteix que, en no conèixer 

l’estructura de la organització municipal, no sap quin paper ha de jugar 
aquest Consell.  

Li contesta el Sr. Sala que la proposta s’havia comentat en plantejar la sessió 
d’avui i que significa definir límits de treball en cada àmbit, replicant la Sra. 

Pascual que, llavors, considera que no es pot aprofitar suficientment el 
Plenari. 

En aquest sentit, el Sr. De Miguel pregunta si el Reglament està en vigor 
perquè és allà on es defineixen les funcions de cada òrgan i que, llavors, les 

dinàmiques presentades serien el complement del Reglament. 

El Sr. Reñé explica que aquest document ha sortit del que es va comentar en 
la sessió anterior, en el punt dels grups de treball. El que es pretén és 
ordenar les propostes per presentar-les al Consell. 

Llavors, el Sr. De Miguel pregunta si els compromisos del document presentat 
“Compromís de Barcelona pel Clima” s’incorporaran al PAM, responent-li la 

Sra. Herrero que els que depenen estrictament de funcions municipals, si. 

La Sra. Garcia diu que el Reglament és prou clar i que caldria avançar cap el 
funcionament dels grups de treball, per dinamitzar els temes, qüestió en la 
que tots queden d’acord. Igualment, el Sr. Sabés comenta que el Reglament 

és el punt de partida i que s’ha de recollir i sistematitzar quins són els Grups 
de Treball, per poder presentar-los al Plenari. 

La Sra. Pascual, llavors, diu que els Grups de Treball els han de dinamitzar 
els membres de la Permanent i que el concepte dinamització pot ser molt 

ampli, explicant-li la Sra. Cuixart que la Secretaria tècnica és el suport 
perquè els Grups de Treball comencin a treballar però que després han de 

funcionar sols. Igualment, el Sr. Sala demana que els Grups de Treball siguin 
supervisats per la Permanent, o que tinguin un membre de la Permanent en 
cadascun. 
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Llavors, la Sra. Cuixart explica el quadre que ha entregat i diu que no tots els 
conceptes són grups de treball sinó que també hi ha projectes com, per 

exemple, el Mapa Barcelona+sostenible. La Sra. Herrero, incideix per dir que 
aquest mapa és un informador d’iniciatives de les entitats, una eina, i explica 

que a l’Ajuntament hi ha altres taules i projectes que també tracten de temes 
de Medi Ambient, com la Taula de la Contaminació de l’Aire, o el Grup 
d’Energia i Canvi Climàtic. 

El Sr. Reñé opina que no seria bó proposar masses projectes perquè sinó 

serien inasumibles i la Sra. Herrero comenta que el millor seria portar una 
primera proposta de Grups de Treball al Plenari, oberta a debat però 
consistent. 

La Sra. Pascual pregunta si es podrà incidir a la feina de l’Ajuntament, 

responent-li la Sra. Herrero que els Consells de Participació es creen per 
enriquir la feina municipal però han de ser operatius i han de discutir, no 
només els objectius de l’Ajuntament, sinó també altres assumptes que 

interessin i que hi siguin relacionats. Tot i això, comenta que són per 
deliberar i participar a les polítiques públiques, no només de l’Ajuntament. 

El Sr. Sabes, en aquest sentit, diu que són consells de participació però no 
poden incidir en la governança, i la Sra. Garcia comenta que s’espera que 

treballin els temes per tal que les entitats de la ciutat puguin incidir en les 
prioritats de la ciutat. 

Llavors, per tal de fer una proposta, la Sra. Herrero, demana si es poden 
prioritzar alguns temes, tot i  reconeixent que costa molt perquè encara no 

està aprovat el PAM, i proposant els relatius a energia i canvi climàtic i 
mobilitat sostenible, tot i que la Sra. Cuixart comenta que s’han de tenir en 
compte altres taules, com la específica de mobilitat sostenible. 

La Sra. Pascual demana com es finançaran aquests projectes i si s’ha tingut 

en compte la seva viabilitat tècnica, responent la Sra. Herrero que els portarà 
a terme l’Ajuntament i que cal tenir en compte que la viabilitat ve donada 
perquè són projectes que encaixen els objectius del Govern municipal i, 

presumiblement, amb el PAM. 

El Sr. Degarro comenta que es troba a faltar el punt de vista de les 
empreses, posant com a exemple el tema de les bosses de plàstic on es 
proposa fer un pacte per conscienciar consumidors i venedors, responent la 

Sra. Cuixart que ja hi ha un programa genèric però que des de l’any vinent hi 
haurà atenció més personalitzada. 

El Sr. Puig demanaria ordre en les línies de treball i feines que ja està fent 
l’Ajuntament, amb un compromís més substancial, posant com a exemple la 

contractació i la gestió ambiental, contestant la Sra. Cuixart que ja hi ha un 
grup de treball de seguiment de polítiques de compres. 

Demana, llavors, la Sra. Herrero que es facin com a màxim 3 grups de 
projectes, amb temps de realització, com a proposta i obert a qui es vulgui 

apuntar. El Sr. De Miguel opina que algú de la permanent hauria de ser a 
cada grup, si pot ser, per iniciar els treballs. 
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6. Preparació del proper Plenari del Consell. 
 

El Sr. Reñé intervé per dir que, a més del que s’ha parlat, de cara al Plenari, 

també cal tenir en compte que el PAM ha de ser el primer punt perquè ha de 
ser diferent i més participatiu que l’anterior, ha de ser un debat intens. 
També comenta que no es pretén que hi hagi només un plenari a l’any, sinó 

que es pretén que es convoquin en funció de les dinàmiques i depenent de la 
Permanent. 

Igualment, la Sra. Cuixart comenta que es poden fer les aportacions que es 
considerin per correu electrònic i que no només està el tema dels Grups de 

Treball sinó que hi ha altres temes com els indicadors de sostenibilitat o la 
convocatòria de subvencions de medi ambient. En aquest sentit, la Sra. 

Pascual i la Sra. Garcia demanen si els indicadors per la sostenibilitat que 
s’havien treballat encara es continuen utilitzant i si els indicadors econòmics 
de la ciutat inclouen indicadors de sostenibilitat, responent la Sra. Herrero 

que s’inclouran l’any vinent, perquè s’ha de preparar. 

Igualment, el Sr. Reñé comenta que hi ha una petició de CCOO per formar 

part d’aquesta Permament, tot i que segons el Reglament només hi podria 
ser per temes concrets. La Sra. Herrero comenta que caldria un acord entre 

els sindicats signants del Pacte i que caldria tenir en compte que no serien 
membres sinó experts i que tindrien veu però no vot, per la qual cosa 

s’acorda deixar-ho pel Plenari. 

S’aixeca la sessió a les vint hores i cinc minuts. 

 

 

 

 

 

El Secretari     V. I P. 

      EL VICE PRESIDENT 

 
 
 
Miquel Reñé                 Lluís Sala 
 


