
 
 

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 25 d’abril de 2017  

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-cinc d’abril de dos mil disset, a les 18 h, es reuneix la 

Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, sota la presidència del Sr. 

Frederic Ximeno, delegat per la Presidència, i per la Sra. Marta Cuixart, nomenada secretària 

del Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres. següents: 

Organització Representant 

Fundació per la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable  

Elena Diez (substitueix a Rosa Garcia) 

Eco-Union Alejandro González (substitueix a Jeremie 
Fosse) 

COAMB Leo Bejarano (substitueix a Susana Pascual) 

AMB Anna Romero (substitueix a Joan Pinyol) 

PIMEC Alejandro Goñi  

TMB Eladio de Miguel 

UAB-Universitat Autònoma de Barcelona Anna Florensa (substitueix a Manel Sabés) 

Grup Municipal Demòcrata Julià Cabrerizo 

Grup Municipal Ciutadans Santiago Alonso Beltran 

Grup Municipal de Barcelona en Comú Frederic Ximeno 

Vice-president Lluís Sala García 

Secretari Miquel Reñé i Garaboa 

 

Com a convidats: 

Ecologia Urbana, Sra. Teresa Franquesa 
Direcció de Democràcia Activa i Descentralització, Sra. Elisenda Ortega 
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 

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

Martí Puig i Ysern 

Grup Municipal Socialista Daniel Mòdol 

Grup Municipal del Partit Popular Boris Valls Guardiola 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana Quim Sangrà 

Grup Municipal de CUP Capgirem Barcelona Jordi Morata 

Presidenta Janet Sanz Cid 
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El Sr. Frederic Ximeno, Comissionat d'Ecologia, excusa l’absència de la Sra. Janet Sanz, 

presidenta del Consell. Assumeix la Presidència i dóna la benvinguda a les 18.10 h. 

Ordre del dia 

1. Canvi de secretària tècnica i secretària d’actes del Consell 

2. Esdeveniments significatius 2017 vinculats a Barcelona + Sostenible 

2.1. Celebració de l’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 
Participació dels signants en la valoració d’avenços i determinació de reptes prioritaris.  

2.2. Festa de la sostenibilitat amb motiu de la renovació de la Fàbrica del Sol.  

3. Barcelona pel Clima 

3.1. Seguiment dels projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 

3.2. Procés participatiu per al desenvolupament del Pla Clima de l’Ajuntament de    
Barcelona. 

4. Implicació en processos participatius de ciutat 

4.1. Retorn de les noves Normes reguladores de la participació ciutadana. Participació 
durant el període d’exposició pública 

4.2. Pressupostos participatius (2017-2018). 

5. Proposta de continguts del proper Plenari del Consell. 

 

 
Punts tractats i acords presos 

 

1. Canvi de secretària tècnica i secretària d’actes del Consell 

La Sra. Marta Cuixart informa que, amb motiu de la jubilació del Sr. Miquel Reñé, anunciada en 
la darrera sessió del Plenari, des d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament s'ha proposat Marta 
Cuixart com a nova secretària tècnica i secretària d'actes del Consell. Atenent al reglament del 
Consell, s'ha consultat els membres del Plenari sobre la proposta i totes les respostes han estat 
favorables (13 respostes). S'està gestionant el procés de nomenament per part de l'alcaldessa. 

 

4. Implicació en processos participatius de ciutat 

El Sr. Ximeno informa que des de Foment de la Participació han demanat avançar el punt 4 de 
l’ordre del dia per no haver d’assistir a tota la reunió. 

Assisteix a la reunió de la Comissió Permanent la Sra. Elisenda Ortega, tècnica del 
Departament de Foment de la Participació, Direcció de Democràcia Activa i Descentralització 
de l’Ajuntament de Barcelona, que exposa aquest punt de l'ordre del dia.  

4.1. Retorn de les noves Normes reguladores de la participació ciutadana. Participació 
durant el període d’exposició pública 

La Sra. Elisenda Ortega informa que les noves normes de participació ciutadana afecten els 
consells sectorials com és el cas del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. Es proposa un 
període d'adaptació d'un any. 

La normativa està previst que s’aprovi al juliol. Prèviament ha estat ben acollida per majoria 
dels grups polítics.  

La Sra. Elisenda Ortega acompanya la seva exposició d’una presentació que s’enviarà a la 
Comissió Permanent. 



Presenta la comissió impulsora del procés, formada per entitats, consells territorials, experts i 
grups polítics. Exposa les idees força de les Normes. 

Recalca la iniciativa ciutadana com una de les més destacades i noves. Es contempla fer un 
protocol de com ha de ser aquesta iniciativa ciutadana. Fins ara només ha passat una vegada 
(amb el cas de l’educació 0-3 anys) i es va rebutjar per un problema de forma. Per aquest motiu 
es vol protocol·litzar perquè no es repeteixi la situació. La iniciativa ciutadana pot incidir en 
aspectes molt diversos,  sempre sobre temes de competència municipal. Es vehicula a través 
de recollida de signatures. Es presenten els efectes de la recollida de signatures per cada un 
dels aspectes.  

A les Normes es defineix el procés participatiu. S’estableixen les garanties de transparència del 
procés. Es proposa una comissió d’empara. Sobre els òrgans, es proposa que siguin més 
oberts, que tinguin més autonomia, més funcions, i també que estiguin més connectats amb la 
societat (web, àgores, espais oberts a tothom...). Hi haurà unes guies o indicacions 
metodològiques per dinamitzar els consells. 

El Consell de Ciutat augmenta les seves atribucions. Es mantenen els Consells de barri. Es 
normativitzen les consultes ciutadanes, inclosa una multiconsulta a l’any.  

Es defineix i es promou la participació digital, amb un sistema de garanties. 

El calendari preveu 3 mesos d’exposició pública (es del 19 d'abril fins al 22 de juliol), en què es 
poden rebre al·legacions al text, publicat a la plataforma Decidim Barcelona.  

Es convida els membres de la Comissió Permanent a fer aportacions a través de la secretaria 
del Consell, i si es tracta d’al·legacions, en forma d’instància.  

Es va prendre el compromís d’informar a tots els Consells a través de les comissions 
permanents, com s’està fent en aquesta sessió. Es convidarà a una sessió oberta de debat i es 
farà un retorn a tots els districtes.  

La Sra. Cuixart exposa que un membre del Consell, el Sr. Josep Lluís Soler de Naturcat, ha fet 
arribar un escrit a la Secretaria del Consell i tot seguit el llegeix: 

 “Com a membre del Consell vaig assistir a les sessions de participació ciutadana dels dies: 
21/22 d’octubre de 2016. De què parlem quan parlem de regular la participació?. Jornada 
per la revisió i actualització de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana, per tal 
d’aprofundir en el sistema democràtic i fer de la participació un eix fonamental de l’acció de 
govern. 

8 de novembre de 2016. Segona sessió plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de 
Barcelona, on per part de l’Ajuntament es va parlar dels Projectes Col·laboratius com a 
forma de Democràcia Participativa: a) Iniciatives liderades per l’Ajuntament amb participació 
ciutadana. b) Iniciatives  liderades per Entitats ciutadanes amb l l’assessorament i 
col·laboració de l’Ajuntament. 

Llegint el text del Reglament enviat se’m fa difícil trobar una al·lusió als criteris 
internacionals de: a) Democràcia, b) Democràcia Participativa, c) Democràcia Directa. 

I totalment impossible explicar a la ciutadania l’eix de la participació en l’acció de govern. 

Per aquests motius i donat que la principal missió d’un consell ciutadà es arribar a la 
ciutadania, crec que seria molt profitós per actuacions futures tenir una reunió per 
considerar si el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat ha de presentar alguna al·legació al text 
del Reglament de Participació Ciutadana.” 

La Sra. Ortega respon que  les observacions que fa aquesta persona són sobre una versió 
anterior del text i que ha tingut molts canvis (igualtat, discapacitats...). S’ofereix per contactar 
directament amb aquesta persona, enviar-li la documentació final i donar-li resposta a les seves 
propostes. 

A proposta de la Sra. Ortega, la Comissió Permanent acorda que s’enviï un comunicat als 
membres del Consell informant-los sobre el període d'exposició pública del reglament i oferint-
se per recollir les seves aportacions per correu electrònic. També es proposa introduir aquest 
tema com a punt de l'ordre del dia de la propera reunió plenària del Consell, i 
presentar al Plenari el conjunt d'aportacions rebudes. 



El Sr. Goñi pregunta si hi ha garantia de que s’aprovarà el text, ja que l’altra vegada no hi va 
haver consens per aprovar-lo i va generar frustració. La Sra. Ortega explica que l’altre cop era 
final de mandat i no va ser una situació favorable, i que aquest cas és diferent i no hi ha 
majoria, i per tant els grups polítics saben que és important promoure la participació. Des del 
principi s’han implicat tots els grups polítics en el procés. PDCat va demanar 3 mesos enlloc 
d’un mes d’exposició pública, i també altres mesures que s’han tingut en compte. Per tot això 
valora que la situació és favorable a l’aprovació. 

 

4.2. Pressupostos participatius (2017-2018) 

La Sra. Ortega informa que després de l'experiència de pressupostos participatius als districtes 
de l'Eixample i Gràcia, està previst ampliar a escala de ciutat i als 10 districtes. Es proposa als 
Consells sectorials com és el cas del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, i per extensió a tota 
la xarxa B+S, a promoure la participació entre els col·lectius que representen. Està previst un 
acompanyament i suport als grups interessats. 

S’està preparant un procés de pressupostos participatius de setembre a febrer de 2018 amb 
propostes de la ciutadania per un valor de 20 milions d’euros (despesa corrent i d’inversió): 15 
milions en projectes d’àmbit de districte i la resta en l’àmbit de ciutat. S’està preparant tot ara, 
principalment en format digital, però també en xarxes i alguns debats presencials. Amb aquesta 
iniciativa s’està fent un entrenament per al 2019, en què hi haurà un PAM i PAD, per poder fer 
un procés de propostes i també de pressupostos participatius. La ciutadania podrà presentar 
projectes, es prioritzaran per valoració tècnica municipal i després es farà una votació i 
l’execució. És un procés en què no hi ha un filtre polític sinó que es portaran a la pràctica els 
més votats. Es vol mobilitzar les entitats, plans i taules comunitàries, col·lectius diversos que no 
participen habitualment... 

Els pressupostos als projectes estaran acotats amb límits de mínim i màxim. El llançament està 
previst durant la Mercè. Hi haurà 3 fases: presentació de projecte, votació per prioritzar els que 
van a estudi i fase final de priorització. 

El Sr. Ximeno valora que és important que la xarxa B+S faci de motor d’aquest procés. Proposa 
que es revisin els resultats dels processos a Gràcia i a l’Eixample, estudiar quins projectes 
s’han proposat i animar a tothom a estar a l’aguait.  

El Sr. De Miguel pregunta si podrien presentar-se projectes com el dels camins escolars. 
S’informa que si el projecte ja està en marxa o ja està previst, no es podrà proposar. Si el que 
es vol fer és un complement a un projecte, es podrà presentar igual que altres projectes.  

Es proposa que es faci difusió dels projectes dels membres de la xarxa en les oportunitats que 
tinguem a la xarxa (p. ex. a l’espai de networking FemXarxing).  

S’informa que només podran votar les persones empadronades a la ciutat i s’està estudiant que 
es pugui votar a dos districtes. 

 

2. Esdeveniments significatius 2017 vinculats a Barcelona + Sostenible 

2.1. Celebració de l’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 
Participació dels signants en la valoració d’avenços i determinació de reptes prioritaris.  

La Sra. Teresa Franquesa exposa que estem a l’equador del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022 (CCS), un bon moment per fer balanç i fer una empenta a alguns 
temes. A més, en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima (CBC), al novembre finalitza 
el treball dels plans i projectes emblemàtics municipals i els 9 projectes liderats per les entitats 
de la xarxa. En aquest temps, s’han pogut detectar els punts forts i els punts febles i ara es vol 
preparar la nova etapa 2018-20, sobretot garantint que hi hagi un finançament. Un tercer gran 
tema és la recuperació de La Fàbrica del Sol com a equipament d’educació ambiental. Es vol 
que la Fàbrica sigui la casa de tots els programes de cultura de sostenibilitat promoguts per 
l’Ajuntament. Amb la confluència d’aquests tres factors, es va optar per unir-ho tot en dates 
properes: el 28 de novembre una jornada interna del Programa Ajuntament + Sostenible, el 30 
de novembre la Convenció de signants (i final del full de ruta biennal del CBC) i els dies 2 i 3 de 



desembre la inauguració de La Fàbrica del Sol i la Festa de la Sostenibilitat. La perspectiva és 
que aquests esdeveniments puguin constituir una Setmana de la Sostenibilitat. 

La Sra. Cuixart exposa la proposta de treball per la Convenció B+S. Es tracta d’una trobada 
general de signants per acordar i exposar avenços i reptes pels propers anys, intercanviar 
experiències i donar visibilitat a la xarxa B+S. Es proposa que tingui lloc el dijous 30 de 
novembre durant tot el matí. Aquesta convenció té un procés previ, un grup de treball amb dues 
sessions, una dedicada als avenços i una segona per definir reptes prioritaris (setembre-
octubre). Es convida especialment la Comissió Permanent i el Plenari a formar-ne part.  

A la Convenció es treballaran aquests temes entre altres. Per la sessió de diagnosi, s’informa 
que s’està elaborant un document amb una correlació dels objectius del CCS i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que respon a una demanda de membres de 
la xarxa B+S. També s'està preparant un recull amb les principals actuacions de l'Ajuntament, 
que caldrà complementar amb les actuacions dels membres de la xarxa i les seves 
percepcions, els indicadors de sostenibilitat i les bones pràctiques destacades.  

La Sra. Cuixart demana la implicació dels membres de la Comissió al grup de treball. S’acorda 
que el 5 de maig, aprofitant la jornada d’intercanvi Fem Xarxing, es presentarà la Convenció i 
es farà la invitació al grup de treball, i la setmana següent es farà un comunicat al Plenari i a 
tota la xarxa. 

 

2.2. Festa de la sostenibilitat amb motiu de la renovació de la Fàbrica del Sol.  

El cap de setmana del 2 i 3 de desembre des de l'Ajuntament està previst organitzar al Parc de 
la Barceloneta una festa ciutadana amb motiu de la renovació arquitectònica i museística de La 
Fàbrica del Sol. L'acte serà obert a tothom, i especialment dedicat a tots els membres de la 
xarxa B+S.  

A més de la visita a l’equipament, s’està dissenyant l’esdeveniment pensant en actes festius i 
educatius el dissabte a la tarda per a públic jove i el matí de diumenge per a públic familiar. La 
Sra. Cuixart demana que la Comissió Permanent promogui la participació i difusió d’aquest 
acte, obert a tota la ciutadania.  

 

En relació a altres esdeveniments significatius previstos el 2017, el Sr. Ximeno informa que es 
farà una sessió de retorn del programa Superilles i una de Residu Zero. Sobre l’estratègia 
Residu Zero, informa que s’està començant a treballar amb els grups polítics la nova contracta 
de residus pels propers 8 anys. La previsió és que al juny es convoqui una sessió de retorn i 
debat sobre el Residu Zero i al juliol es tingui un document definitiu. 

 

3. Barcelona pel Clima 

3.1. Seguiment dels projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 

S’informa que 5 de maig tindrà lloc al Born Centre Cultural una jornada d’intercanvi  "Fem 
Xarxing" de Barcelona + Sostenible. El programa de la sessió preveu mitja hora de presentació 
de l'estat del 9 projectes ciutadans del Compromís de Barcelona pel Clima, que es troben en el 
seu segon any de desenvolupament. 

S’informa que s’està documentant tot el procés els projectes pel Clima, pel seu caràcter 
innovador en contingut i forma de treballar. La documentació s’està fent per escrit i també en 
format audiovisual.  

El Sr. Leo Bejarano proposa, i s’aprova, que al proper Plenari del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat els projectes la presentin les entitats, i no l’Ajuntament, per donar protagonisme 
als membres de la xarxa. La Comissió Permanent expressa que el darrer Plenari del Consell va 
intervenir molt l’Ajuntament. Els integrants de la Comissió Permanent coincideixen en la 
necessitat de pensar en com agilitzar els Plenaris i fer sessions més dinàmiques i participatives. 

 



3.2. Procés participatiu per al desenvolupament del Pla Clima de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

El Sr. Ximeno informa de la proposta municipal d’elaborar un Pla Clima de caràcter estratègic. 
El plantejament és tenir un pla d’acció climàtica integral a finals d’any. En el Pla Clima es vol 
integrar Mitigació; Adaptació (s’hi està treballant intensament) i Resiliència; Justícia Climàtica 
(alineant-se amb Europa) i com a quart eix Impuls a l’Acció Ciutadana, en la línia dels projectes 
pel Clima. Els projectes d’aquest primer temps han servit de pilot, s’han vist els punts febles i 
permeten repensar com millorar-ho i fer un procediment per tenir-ne més. Moltes de les accions 
que s’han anat impulsant, també quedaran inclosos en aquest paraigua (mesures de govern...).  

El procés participatiu preveu una sessió plenària a principis de  juliol, on s’exposarà el resultat 
del treball fet i es debatrà. Seguidament s’obrirà la plataforma digital Decidim Barcelona per 
recollir aportacions dins a final de setembre). A finals d’octubre es farà una sessió en què es 
presentaran propostes d’acció. Es vol promoure que les entitats dinamitzin el debat entre el seu 
col·lectiu i facin aportacions com a entitat o sector. Es vol facilitar un kit d’informació i una 
proposta de dinàmica per a les sessions a les entitats.  

El Pla tindrà horitzó 2030, el que marca Europa, tot i que algunes projeccions s’han fet amb 
l’horitzó 2050. Es vol definir també el pla de treball més immediat 2018-20.  

La Sra. Cuixart proposa a la Comissió Permanent que assumeixi el rol de grup impulsor del 
procés participatiu del Pla Clima.  

La Comissió Permanent proposa, i s’aprova, que la invitació a formar part del grup impulsor del 
procés participatiu del Pla Clima es faci extensiva al Plenari del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat i als integrants dels equips de projecte del Pla Clima. 

 

5. Proposta de continguts del proper Plenari del Consell. 

Es planteja que la intensitat d'iniciatives previstes per enguany justifiquen la realització d'una 
reunió plenària del Consell abans de les vacances d'estiu. Es proposa buscar una data al juliol. 
Cal establir l'ordre del dia. 

Es proposa que les normes de Participació Ciutadana es tractin com un punt informatiu, havent 
enviat amb anterioritat la informació i centrant-se en informar de les aportacions rebudes i del 
termini que encara quedi per fer aportacions o al·legacions. Si hi ha moltes aportacions es pot 
sotmetre a valoració la creació d’un grup de treball. 

S’acorda que la informació del Pla Clima i l’estat de la situació dels projectes del Compromís de 
Barcelona pel Clima han de ser un dels primers punts de l’ordre del dia per la seva rellevància i 
per donar protagonisme a les entitats impulsores. 

S’acorda que s’inclourà també a l’ordre del dia la presentació de l’Estratègia Residu Zero. 

La secretària farà un esborrany d’ordre del dia i sobre aquest es podran fer aportacions. 

 

S’aixeca la sessió a les dinou quaranta-cinc hores. 

 

 

 

Secretària del Consell     VIP La Presidència 


