
 
 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 27 de juny de 2016 

A la Sala Barcelona de l'edifici d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, 
a l’Av. Diagonal, 240, el dia vint-i-set de juny de dos mil setze, a les 17 h es reuneix la Comissió 
Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota la presidència de la Sra. Eva Herrero 
Alonso, delegada per la Presidència, i pel Sr. Miquel Reñé i Garaboa, com a secretari del 
Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres. següents: 

Organització Representant 

Fundació per la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable  

Rosa Garcia 

Eco-Union Alejandro González (substitueix a Jeremie 
Fosse) 

COAMB Leo Bejarano (substitueix a Susana Pascual) 

AMB Anna Romero (substitueix a Joan Pinyol) 

CCOO (Expert observador) Laura Diéguez 

TMB Eladio de Miguel 

Grup Municipal de Convergència i Unió Francina Vila  

Grup Municipal d'Esquerra Republicana Quim Sangrà 

Grup Municipal Ciutadans Santiago Alonso Beltran 

Grup Municipal de Barcelona en Comú Eva Herrero Alonso 

Vice-president Lluís Sala García 

Secretari Miquel Reñé i Garaboa 

 

Com a convidats o observadors: 

Ecologia Urbana, Sra. Marta Cuixart 
Secretaria Barcelona+Sostenible, Sra. Patrícia Rovira 
 
No assisteixen i s’excusen: 

Organització Representant 

Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 
(DEPANA) 

Marta Gumà Bondia 

PIMEC Alejandro Goñi  

Club EMAS (Associació d'organitzacions 
registrades EMAS a Catalunya)  

Martí Puig i Ysern 

UAB-Universitat Autònoma de Barcelona Carles Gispert (substitueix a Manel Sabés) 

Grup Municipal Socialista Daniel Mòdol 

Grup Municipal del Partit Popular Boris Valls Guardiola 

Grup Municipal de CUP Capgirem Barcelona Jordi Morata 

Presidenta Janet Sanz Cid 

 

 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 



La Sra. Herrero, Comissionada d'Ecologia, excusa la absència de la Sra. Janet Sanz, 
Presidenta del Consell. Assumeix la Presidència i dóna la benvinguda. 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Temes informatius. 
 
3. Valoració de la posada en marxa dels Equips de Projecte en el marc del Compromís de 
Barcelona pel Clima. 
 
4. Preparació del proper Plenari del Consell. 
 
5. Torn obert de paraules.  
 

 

Punts tractats i acords presos 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

El Sr. Reñé, Secretari del Consell, informa els assistents que aquest Consell ha de complir la 
formalitat d’aprovar l’acta de la darrera reunió de la Comissió Permanent. Tots els membres 
han rebut amb anticipació per correu electrònic l’acta de la darrera reunió. Tothom hi està 
d’acord i es dóna per aprovada l’acta de la reunió anterior sense la formalitat de llegir el text 
íntegre. 

 

2. Temes informatius. 

2.1 Nous membres de la Comissió Permanent i del Plenari del Consell Ciutadà per la  
Sostenibilitat.  

El Sr. Reñé informa dels nous membres de la Comissió Permanent i del Plenari del Consell. 

Nous membres de la Comissió Permanent: 

 Universitat Autònoma de Barcelona – UAB: el Sr. Carles Gispert (Vicerector 
d’Economia i de Campus) substitueix al Sr. Manel Sabés i Xamaní  

 Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya: el Sr. Leo Bajarano (nou President del Col·legi) 
substitueix a la Sra. Susana Pascual Garcia 

 En representació dels sindicats CCOO i UGT: la Sra. Laura Diéguez Ferrer (CCOO) 

 

Nous membres del Plenari: 

 Districte de Les Corts: la Sra. Laura Cañadas Pla substitueix al Sr. Albert Pérez Núñez 

 Consell de la Joventut de Barcelona: la Sra. Georgina Lázaro substitueix al Sr. David 
Nàcher Pueyo 

 Consell de Dones de Barcelona : la Sra. Carme Riu 

 



Informa que es convidarà a totes les sessions del Consell en qualitat d'observadors:  

 Sr. Jordi Campillo i Gàmez, Gerent d'Ecologia Urbana  

 Sra. Cristina Castells Guiu, Directora d’Energia i Qualitat Ambiental 

 Sr. Xavier Hernández Marcet, Director d’Espais Verds i Biodiversitat 

 Sra. Cristina Vila Rutllant, Directora de BCASA  

 Sr. Carlos Vázquez González-Roman, Director de Neteja i Gestió de Residus (en 
funcions) 

 Sra. Montse Rivero Matas, Coordinadora tècnica de la gerència  d'Ecologia 

 Sr. Jordi Ribas Vilanova, Gerent adjunt   

  

  

2.2 Nou Cicle de sessions “Estratègies d’Ecologia Urbana”. 

La Sra. Herrero informa que s'ha convocat als membres del Consell i de la xarxa 
Barcelona+Sostenible a aquest cicle de sessions de participació. El cicle contempla tres 
sessions per fer aportacions i enriquir noves estratègies de l’Àrea d’Ecologia Urbana que estan 
en fase de desenvolupament. Les tres sessions tindran lloc els dijous 30 de juny, 7 i 14 de 
juliol, de 17.30 a 20 h i són aquestes: 

Omplim de vida els carrers de Barcelona. Programa Superilles 
Treball en cinc blocs: mobilitat a peu, mobilitat amb bicicleta, mobilitat en transport públic, espai 
públic i verd. 
Data: 30 de juny 
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Pl. de l’Acadèmia, s/n)  
 
Més i millors arbres per a Barcelona. Pla Director de ‘Arbrat 2016-2035 
Data: 7 de juliol 
Lloc: Espai Jove La Fontana (c. Gran de Gràcia, 190) 
  
Cap a una Barcelona sense residus. Estratègia Residu Zero 
Data: 14 de juliol 
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Pl. de l’Acadèmia, s/n) 
 
La finalitat és que els membres del Consell i la xarxa Barcelona + Sostenible puguin contribuir a 
la millora de la sostenibilitat a la ciutat per diferents vies. D’una banda, a través de la millora de 
l’activitat que desenvolupen i la implicació en projectes compartits. Però també incidint en les 
polítiques de la ciutat en termes de sostenibilitat.  

S’obre un debat sobre com seran les sessions i com es podrà fer aportacions. Es comenta 
específicament la complexitat del tema dels residus, ja que la recollida selectiva no és un 
aspecte fàcil de millorar (exemples comentats pel Sr. De Miguel i la Sra. Romero) i es proposa 
fer una reflexió a fons, abordant l’aspecte cultural o d’educació, no només garantir la 
informació. 

 

2.3 Revisió de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana.  

El Sr. Reñé informa de la sessió conjunta dirigida a tots els Consells Sectorials de Participació 
que està previst realitzar aquest mes de setembre en el marc del procés per a la revisió de les 
Normes Reguladores de Participació Ciutadana. 



Justament avui hi havia la reunió de vicepresidents, a la qual el Sr. Sala no ha pogut assistir 
per coincidència amb aquesta reunió de Comissió Permanent. 

Al setembre hi haurà unes sessions per a tots els membres de tots els consells sectorials. Tots 
els membres seran convidats a participar-hi. Fins ara s’han fet reunions de secretaris (amb 
assistència del Sr, Reñé) i de vicepresidents.   

 

3. Valoració de la posada en marxa dels Equips de Projecte en el marc del Compromís de 
Barcelona pel Clima. 

La Sra. Cuixart fa una breu descripció de l'estat dels 9 equips de projecte en el marc del 
Compromís de Barcelona pel Clima. S’informa del procés de treball que s’ha seguit: una sessió 
al març de presentació, tres sessions de treball sobre els projectes, amb una proposta 
metodològica de treball. Després d’un mes de treball i organització dels equips, es va fer una 
quarta sessió per preparar la presentació dels projectes a la jornada d’intercanvi de la xarxa 
B+S Fem Xarxing, que va servir per extreure l’essència i facilitar acords dels projectes 
(s’adjunta la documentació dels 9 projectes exposada durant la jornada). Amb aquest material 
ja disposem d’un producte valuós pel treball que ha significat per als participants de la xarxa 
(moltes persones, moltes entitats i moltes hores de dedicació). A partir d’aquí els equips 
segueixen treballant. 

La Sra. Cuixart convida als membres de la Comissió Permanent que estan implicats en algun 
projecte a donar la seva visió sobre el punt en el que ens trobem. 

El Sr. Reñé, d’acord amb el vici-president Sr. Sala, proposa que el seguiment dels projectes el 
faci la Comissió Permanent i no els grups de treball del Consell com s’havia comentat, ja que 
ara encara no estan consolidats.  

S’obre un debat amb preguntes i aportacions al procés de treball. 

La Sra. Cuixart explica que l’organització de cada equip de projecte és diferent, hi ha varietat 
d’organitzacions, lideratge d’una o dues entitats, creació de comissions... 

El Sr. Gonzalez valora molt positivament la creació d’aquest treball col·laboratiu, ja que de 
vegades aquests consells manquen d’acció.  Observa que aquesta metodologia pot ser 
transferible a altres consells.  

La Sra. Garcia explica que han tingut un treball intens per definir el projecte (Residu Zero). Han 
vist que cal la participació de l’Ajuntament i entitats com Ferrovial per tirar endavant el projecte. 
Diu que els grups de treball són molt importants per anar més enllà, per la reflexió sobre cap a 
on va la ciutat, i això no es resol amb el projecte. Reclama la necessitat de l’existència 
d’aquests grups de treball. Demanar corresponsabilitat no només al ciutadà, sinó també al 
sector productiu, administració, altres actors. 

El Sr. Gonzalez diu que les transicions són molt llargues, i que creu que ara s’estan generant 
capacitats per fer projectes. 

El Sr. Bejarano diu que és una nova manera de treballar, tots estem fora de zona de confort, un 
treball molt enriquidor i un resultat molt bo. La por és que tot això no s’arribi a executar, que 
seria un desencís per als participants però també per l’entorn que sap que això existeix.  

La Sra. Herrero diu que estem transformant el concepte del Consell, que quan es fan coses 
noves cal assumir des de l’inici que no sabem on anirem, i per això ens angoixa això nou. Però 
està bé fer coses diferents, no repetir el mateix de sempre. Sempre és preferible innovar, no 



passa res si no arribem tan lluny com pensàvem, cal valorar que arribem més lluny que amb el 
que haguéssim fet amb el sistema tradicional. Recorda que hi ha 2 grups de projectes al CBC, 
els liderats per l’Ajuntament i els liderats per la xarxa. En aquest segon grup, moltes vegades 
cal el suport de l’ajuntament per fer alguna part del projecte. 

El Sr. Sala valora molt bé l’experiència de treballar amb altres actors. Al seu equip va costar 
concretar el projecte, perquè els membres no eren sempre els de l’inici. També s’han trobat 
amb poca gent i pocs experts. Hagués estat bé assegurar algun expert i també un mínim de 
participants. Demana suport de l’ajuntament perquè el projecte tingui continuïtat. La Sra. 
Romero explica que hi ha hagut una situació ambigua, amb empreses al grup amb interessos 
individuals. 

El Sr. De Miguel valora bé la metodologia proposada, diu que és molt important per posar a tots 
els membres d’acord. L’experiència és molt interessant, tots han previst accions, algunes amb 
implicació d’altres actors. Per exemple als camins escolars cal l’Ajuntament i valorar el context 
actual (Superilles). Expressa que el projecte, el Consell, donen la possibilitat de fer intervenció 
en les polítiques de ciutat. 

S’expressa la necessitat de parlar dels mecanismes per tirar endavant els projectes, de 
concretar a qui s’han d’adreçar els grups com a referència (Secretaria B+S, Ajuntament?).  

El Sr. Sangrà demana que quin serà el sistema de validació d’aquests projectes. Les Sres. 
Cuixart i Herrero expliquen que serà el Consell, primer la Comissió Permanent i després el 
Plenari, qui ho validarà.  

El Sr. Gonzalez diu que cal veure el paper del Consell, deixar que cada projecte tingui el seu 
camí, no validar si és correcte o no sinó fer un acompanyament, promoure la motivació per 
aquest tipus de treball.  

El Sr. Alonso pregunta si qui valida és el govern de la ciutat. 

La Sra. Vila diu que la validació tècnica ha de ser a càrrec de professionals de l’Ajuntament i de 
les entitats i no de la Comissió Permanent. Valora que l’espai de treball col·laboratiu és molt bo. 
Està d’acord amb que el govern hagi decidit motivar aquesta línia, però demana detallar quin és 
l’acompanyament que es donarà. Proposa que es tinguin en compte les subvencions de 
l’Ajuntament com a finançament dels projectes. 

La Sra. Herrero diu que cal concretar cada projecte i la viabilitat, econòmica, jurídica, tècnica... 
com a mínim en allò que requereixi col·laboració de l’Ajuntament. Cal parlar amb cada grup per 
avaluar aquesta viabilitat. El responsable serà el govern, no la Comissió Permanent, però sí cal 
compartir-ho. 

La Sra. Cuixart explica que hi ha un referent de l’Ajuntament en tots els projectes que ja fa 
l’oferta de suport a cada grup. Ja hi ha les persones referents de cada tema incorporats als 
projectes, ja s’ha fet aquest encaix amb l’Ajuntament des de l’inici del procés. 

La Sra. Garcia diu que com a entitat estan formant part de la Comissió Permanent per tirar 
endavant projectes juntament amb l’Ajuntament, com a representants d’entitats de la xarxa. Cal 
individualitzar cada un dels projectes, s’ofereix com a entitat per aquesta part d’anàlisi. 

S’acorda que cal seguir impulsant els equips de projecte perquè no baixin el ritme. Es 
demanarà als equips més informació i concreció (fitxa tècnica actualitzada) per fer una  
presentació al Plenari.  

 



4. Preparació del proper Plenari del Consell. 

La Sra. Herrero informa que està previst convocar al Plenari del Consell a l'inici de la tardor. En 
aquest Plenari està previst fer un balanç de les actuacions realitzades impulsades pel Consell i 
amb la participació de la xarxa Barcelona+Sostenible: 

 Procés participatiu del PAM 
 Posada en marxa dels Equips de Projecte del Compromís de Barcelona pel Clima 
 Cicle "Estratègies d'Ecologia Urbana” 
 Altres temes proposats per la Presidència o la Comissió Permanent 

 

La Sra. Herrero demana que es proposin més temes a parlar. 

El Sr. Reñé informa que estem esperant el retorn de les aportacions al PAM, però per la 
coincidència amb el període electoral no ha pogut fer-se abans. S’acorda que quan estigui 
disponible es farà arribar a la Comissió Permanent, al Plenari i a la xarxa 
Barcelona+Sostenible, ja que es va fer una sessió de participació específica per als membres 
de la xarxa.  

El Plenari tindrà una durada de 2 hores. Cal pensar una proposta de dinàmica per la 
presentació de la feina feta a cada un dels projectes. 

S’acorda marcar unes dates fixes per fer les reunions de la Comissió Permanent (4 reunions a 
l’any) per facilitar la disponibilitat d’agenda de la Presidència i dels membres. Es comenta una 
segona opció: donar una certa flexibilitat a la Comissió Permanent per reunir-se només amb 
Presidència o Vicepresidència.  

La propera trobada serà el Plenari, i a continuació la reunió de Comissió Permanent. 

El Sr. De Miguel demana que s’expliqui i interpreti l’informe de l’IRIS que el Sr. Reñé li va 
enviar, i que la Comissió Permanent pugui tenir informació privilegiada de l’Ajuntament. 

La Sra. Herrero proposa que a cada reunió de la Comissió Permanent s’inclogui un punt 
informatiu d’aquest tipus.  

S’acorda que juntament amb l’acta d’aquesta reunió s’enviarà l’informe de l’IRIS i el document 
d’indicadors de sostenibilitat que està a punt de publicació.  

S’acorda que a la propera reunió es presentarà el document Indicadors de Sostenibilitat, i a la 
següent, la informació de l’IRIS. 

S’enviarà una proposta d’ordre del dia perquè qui estigui interessat proposi més temes. 

 

5. Torn obert de paraules.  

Cap dels assistents va demanar la paraula. A l'inici de la sessió el Sr. Miquel Reñé va informar 
de la petició feta per DEPANA relativa a la proposta presentada, per declarar a Barcelona com 
a ciutat Veg-friendly, amiga de la cultura vegana i vegetariana. L'Ajuntament de Barcelona ja es 
va declarar ciutat Veg-friendly, amiga de la cultura vegana i vegetariana, però és possible que 
DEPANA demani tractar aquest tema en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.  

S’aixeca la sessió a les dinou hores. 

 

 

Secretari del Consell     VIP La Presidenta 


