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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Acta de la sessió del 2 de novembre de 2017 

A la Sala Comitè de l'edifici d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, a 

Torrent de l’Olla, 218, 3a. planta, el dia dos de novembre 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, assistit per la Sra. Marta Cuixart, com a 

secretària del Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

Organització Representant 

Vice-president Lluís Sala 

COAMB – Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya Leo Bejarano 

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció 

de Residus i el Consum Responsable 

Laia Carulla, en substitució de la Sra. Rosa 

Garcia 

TMB - Transports Metropolitans de Barcelona Sònia Centelles 

CCOO - Comissions Obreres (observador) Laura Diéguez 

Eco-Union Alejandro González, en substitució del Sr. 

Jeremie Fosse 

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de 

Catalunya 

Alejandro Goñi  

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni 

Natural  

Marta Gumà 

AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona Elena Lacort, en substitució del Sr. Joan Pinyol 

Com a convidats o observadors 

Ecologia Urbana Teresa Franquesa 

Ecologia Urbana Elena Forcada 

Secretaria Barcelona + Sostenible Patrícia Rovira 

 

No assisteixen i s’excusen: 

Organització Representant 

Presidenta Janet Sanz 

Grup Municipal Demòcrata Julià Cabrerizo 

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona Carles Gispert 

Grup Municipal Socialista Daniel Mòdol 

Club EMAS - Associació d'organitzacions 

registrades EMAS a Catalunya 

Martí Puig 

 

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. 

 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
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0. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 25 d’abril de 2017, enviada prèviament a tots els 

membres de la Comissió Permanent. 

El Sr. Leo Bejarano demana que les actes s’enviïn més  aviat, perquè quan es rebin no s’hagi 

perdut el record del que es va tractar a la reunió.  

La Sra. Marta Cuixart informa que precisament el nou reglament de participació ciutadana de 

l’Ajuntament de Barcelona estableix que les actes de les sessions dels òrgans de participació 

s’ha de fer en el termini màxim de 30 dies. 

 

1. Barcelona pel Clima 

1.1. Proposta d'ajuts 2018 a projectes d'acció ciutadana pel clima. Aportacions de la 

Comissió Permanent als criteris de la convocatòria. 

El Sr. Frederic Ximeno informa que a partir de l’experiència dels nou projectes del Compromís 

de Barcelona pel Clima l’Ajuntament està creant un nou paquet d’ajuts, articulats de manera que 

puguin donar resposta a projectes d’aquest tipus, complexos i desenvolupats per entitats 

diverses en col·laboració. 

S’ha enviat prèviament als membres de la Comissió Permanent un document de treball amb els 

trets destacats i la proposta de criteris de valoració de la futura convocatòria d’ajuts per tal que 

hi puguin fer aportacions. 

La Sra. Elena Forcada, de la Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, és la tècnica a 

càrrec d’aquest tema. Es presenta i exposa els aspectes rellevants de la proposta d’ajuts: 

- Un del principals trets diferenciadors i valors afegits és la voluntat de potenciar la riquesa 

que aporta el desenvolupament d’iniciatives de manera col·laborativa per part d’un conjunt 

d’entitats. 

- Els projectes els han de desenvolupar mínim tres entitats que es presentin com agrupació. 

Es valorarà que siguin més, com també la diversitat d’organitzacions. 

- L’entitat que presenti el projecte com a líder haurà de ser membre de Barcelona + 

Sostenible; però no cal que les altres entitats col·laboradores ho siguin. 

- Es demanarà que els candidats explicitin com distribuiran el treball i els mecanismes de 

presa de decisions. 

- El pressupost subvencionable és del 80% del cost del projecte, amb un límit de 20.000 

euros subvencionats per projecte.  

- Els criteris de valoració estan classificats en apartats: organitzacions integrants de 

l’agrupació; objectius de la proposta; gestió i organització del projecte; accions i resultats; 

ambientalització del projecte; estratègia de comunicació; impacte i contribució a resultats del 

Pla Clima. 

La bossa prevista per a la primera convocatòria és de 200.000 euros, i per tant es podrien dotar 

amb 20.000 euros com a màxim 10 projectes que tinguessin un pressupost de 25.000 euros 

cada un. S’estima que es podrien aprovar entre 10 i 15 projectes segons els ajuts sol·licitats i 

concedits. 
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Es preveu que el mes de novembre de 2017 es publiquin les bases reguladores de la concessió 

d’ajuts i s’aprovin definitivament al cap de 20 dies hàbils. La convocatòria es podrà fer a partir de 

gener. No s’ha definit encara  el termini per presentar els projectes. 

Es valora positivament l’acompanyament i suport municipal als projectes del Compromís de 

Barcelona pel Clima al llarg del seu desenvolupament durant 2016 i 2017. Per aquesta nova 

convocatòria de projectes es planteja organitzar trobades per facilitar la generació de projectes i 

per enriquir-los. 

La  comissió  de  valoració  serà  l’òrgan  encarregat de seleccionar els projectes a subvencionar 

d’acord amb els criteris de valoració. Es sotmet a consideració de la Comissió Permanent si vol 

que algun dels seus integrants formi part de la comissió de valoració, però tenint present que 

aleshores no podrà presentar-se a la convocatòria.  

Tant la composició de la comissió de valoració com els criteris de valoració es detallaran a la 

convocatòria.  

La Sra. Marta Cuixart informa que s’ha rebut una aportació de la Sra, Anna Romero de l’AMB, 

que no ha pogut assistir a la sessió però ho ha comunicat per correu electrònic. En el seu 

comunicat la Sra. Anna Romero planteja que la presentació del projecte per part de tres entitats 

de manera conjunta representa molt esforç i proposa que aquesta qüestió no es consideri un 

requeriment sinó un valor puntuable. 

La Sra. Elena Forcada exposa que la presentació del projecte per part d’un grup entitats ha 

estat un dels punts forts plantejat a l’hora de crear la convocatòria, i un distintiu en relació a la 

convocatòria general de subvencions. Es proposa ampliar el termini de presentació de projectes 

per donar més marge a l’organització de les entitats.  

El Sr. Leo Bejarano valora molt positivament aquesta convocatòria perquè considera que hi ha 

nombroses entitats que tenen molt a aportar a projectes pel clima, però no són entitats 

ambientals i en solitari segurament no podran fer-ho, en canvi junts amb altres sí. Seria molt 

més bo tenir més temps. 

La Sra. Teresa Franquesa informa que la idea és que el temps per executar el projecte sigui 

d’un any a comptar des del moment en què es rep la subvenció, i que per tant el termini complet 

des de l’inici de la convocatòria s’apropi als dos anys. 

Des de l’Ajuntament s’estudiaran les possibilitats d’ampliació dels terminis. 

El Sr. Leo Bejarano proposa que s’organitzin sessions de networking per facilitar que es trobin 

els possibles socis i vagin creant els projectes. 

S’acorda obrir un termini de dues setmanes per recollir per correu electrònic aportacions dels 

integrants de la Comissió Permanent als criteris de valoració dels projectes a subvencionar, com 

també propostes per formar part de la comissió d’avaluació, per tal que es puguin incloure al 

document de convocatòria. Per fer aportacions sobre les trobades per estimular la presentació 

de projectes hi ha un marge de temps més ampli. 

La Sra. Marta Cuixart prega als membres de la Comissió Permanent que no facin difusió del 

document  base de treball que han rebut perquè no circulin versions no validades. 

 

1.2. Seguiment dels projectes del Compromís de Barcelona pel Clima 

Es projecten en primícia, com a mostra, les maquetes dels vídeos de dos dels 9 projectes del 

Compromís de Barcelona pel Clima liderats per les entitats de la xarxa Barcelona + Sostenible. 
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S’acorda que s’enviarà als integrants de la Comissió Permanent informació actualitzada dels 9 

projectes, com també dels projectes liderats per l’Ajuntament. 

 

1.3. Pla Clima. Presentació dels resultats del procés participatiu i del contingut del Pla. 

Proposta de sessió de presentació pública del Pla. 

El Sr. Frederic Ximeno exposa amb una presentació com a suport gràfic els valors, continguts  

principals i procés seguit per desenvolupar el Pla Clima. Explica que el Pla reafirma els 

compromisos subscrits per la ciutat de Barcelona en matèria de canvi climàtic. S’estructura en 

quatre eixos: mitigació; adaptació i resiliència; justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana. 

Estableix uns objectius estratègics incloent com a mínim la reducció d’un 40% d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle l’any 2030 en relació a 2005, un increment del verd urbà en 1 metre 

quadrat per habitant, 0 pobresa energètica i 1,2 milions d’euros d’ajudes directes a projectes 

ciutadans.  

El procés participatiu s’ha desenvolupat entre juliol i octubre de 2017 amb sessions presencials 

i la plataforma digital Decidim Barcelona. També s’han fet dues reunions de la comissió de 

seguiment,  en la qual han participat membres de la Comissió Permanent del Consell, i ha estat 

valorada molt positivament per l’equip tècnic municipal de participació. 

El Sr. Frederic Ximeno explica que en aquests moments el Pla conté 15 línies d’acció, sobre les 

quals encara s’està treballant internament. Possiblement algunes línies confluents s’acabin 

fusionant i es redueixi el nombre. Cada una de les línies s’ha desenvolupat en una fitxa que 

inclou justificació i beneficis, descripció, plans i mesures existents relacionades, noves mesures 

a curt termini (2017-2020), apunt de mesures a mig i llarg termini (2020-2030), actors 

municipals implicats, eixos estratègics, pressupost (pendent) i indicadors de seguiment. Per 

cada línia d’acció s’ha confeccionat un gràfic de tipus teranyina amb els 7 valors del pla clima 

com a variables  i una valoració de 0 a 5 segons la seva  incidència en aquests valors.  

Es planteja fer una revisió de les accions cada 2-3 anys. 

Un cop validat el Pla, es presentarà a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat del Consell 

Municipal o al Plenari de l’Ajuntament, i després es farà una presentació pública, que es podria 

fer coincidir amb la convocatòria de subvencions.  

El Sr. Leo Bejarano valora positivament les sessions participatives presencials que s’han 

realitzat, però lamenta que la proposta d’organització de sessions autònomes per part de les 

entitat no ha funcionat per qüestió de calendari, ja que han coincidit amb l’estiu. Considera que 

si s’haguessin fet a la tardor haurien anat bé: als diàlegs del COAMB organitzats aquests dies 

hi assisteixen unes 80 persones. La Sra. Elena Lacort coincideix en aquesta valoració. 

El Sr. Alejandro González diu que amb el Pla solucionarem coses però el més important és que 

entrem en l’agenda de les persones, arribarà a molta gent. A l’hora de desenvolupar el proper 

pla, la cultura de participació haurà augmentat i serà millor. Per altra banda, considera la 

convocatòria de subvencions és interessant i útil. L’aprenentatge de desenvolupar el 

Compromís de Barcelona pel Clima ha estat important. Ara bé, considera que les entitats estan 

saturades  per molta participació. 

També exposa que fer un bon treball de reflexió i propostes en poc temps, en sessions 

presencials de dues hores, és molt difícil, i que la participació online ho pot millorar, ja que 

permet als participants organitzar-se el temps i madurar les aportacions. Una combinació de les 
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dues eines, presencial i online, és molt bona. Entén que aquesta era la idea, però la 

coincidència amb l’estiu ha estat un problema.  

El Sr. Frederic Ximeno explica que el limitant va ser que s’havia d’atendre a la demanda política 

d’ajustar el calendari a la cimera internacional del clima. 

La Sra. Marta Gumà pregunta quines entitats han participat a la a la comissió de seguiment. La 

Sra. Marta Cuixart respon que hi han participat el vice-president del Consell Lluis Sala i 

representants de l’AMB, Eco-union, TMB, lavola i del grup municipal Ciutadans, juntament amb 

l’equip tècnic municipal. La Sra. Marta Gumà felicita tothom per la feina feta. 

 

2. Equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

Tal com s’ha avançat als membres de la Comissió Permanent per correu electrònic, amb motiu 

de la convocatòria d'eleccions catalanes el dia 21 de desembre, l'Ajuntament suspèn les 

inauguracions per la coincidència amb període de campanya electoral. S’ha ajornat la 

celebració d’inauguració de La Fàbrica del Sol i se sotmet a consideració de la Comissió 

Permanent l'avinentesa o no de fer la Convenció Barcelona + Sostenible el 30 de novembre tal 

com estava previst.  

El Sr. Frederic Ximeno explica que la presència política a actes es veu molt limitada. La 

Convenció estaria al límit del permès per la Junta Electoral, i no hi podria haver presència 

política. 

La Sra. Laura Diéguez, com a representant de CCOO, considera que a més de la falta de 

presència política, la coincidència amb aquest període pot afectar l’impacte de l’esdeveniment i 

desvirtuar-lo. L’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat ha de destacar; cal vetllar 

perquè hi hagi una bona difusió i visibilitat.  

El Sr. Alejandro Goñi, com a representant de la patronal PIMEC, hi esta d’acord. Valora que a 

l’acte han de tenir presència els nostres polítics.  

El criteri és compartit pels assistents a la sessió. S’acorda ajornar l’acte fins a principis de 2018. 

Des de l’Ajuntament es faran les gestions per anul·lar l’acte i programar-lo per més endavant. 

Demà 3/11/2017 s’enviarà un comunicat a tot Consell i a les persones inscrites a la Convenció 

informant de l’ajornament. Dilluns 6/11/2017 s’informarà tots els membres de la xarxa 

Barcelona + Sostenible a través del butlletí electrònic Info B+S, que s’ha posposat quatre dies 

en espera de la decisió de la Comissió Permanent.  

Per altra banda, des de l’Ajuntament s’informa que a la segona sessió del grup de treball de la 

Convenció es va plantejar convocar una tercera sessió de petit format per abordar amb les 

persones interessades com plantejar la Convenció i el treball subsegüent, per tal afavorir que 

els membres de la xarxa Barcelona + Sostenible se sentin cridats a participar: com organitzar-

nos per convertir els reptes prioritaris en accions; com implicar la gent. Es convidarà a aquesta 

sessió els membres de la Comissió Permanent i del grup de treball. 

 

3. Establiment d'un calendari de treball de la Comissió Permanent per a l'any 2018 

Per agilitar les dinàmiques de treball l'any 2018, la secretària del Consell proposa programar 

una reunió de la Comissió Permanent  cada 2 mesos, i reservar totes les dates ja d’antuvi per 

evitar problemes d’agenda.  

Diversos membres de la Comissió veuen difícil preveure la disponibilitat amb tanta anticipació. 

El Sr. Alejandro González proposa reservar a cada sessió de la Comissió la data de la següent. 
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Es proposa realitzar la propera sessió dimecres 17 de gener, de 18 a 20 h, en lloc a confirmar. 

El Comissionat d’Ecologia Urbana Sr. Frederic Ximeno diu que potser coincideix amb reunió de 

la Comissió Ecologia. Si és així, es posarà un altre dia de la mateixa setmana. 

S’acorda que la secretària del Consell enviarà una proposta amb dates reservades per a tot 

l’any, i a cada reunió es validarà o cercarà alternativa per a la propera reunió. 

 

4. Torn obert d'intervencions 

El Sr. Frederic Ximeno explica que es vol promoure un manifest sobre el clima a escala de 

municipis, i promoure l’adhesió d’altres ciutats. L’esborrany del manifest s’ha enviat per correu 

electrònic als membres de la Comissió Permanent. Es demanen aportacions i comentaris de la 

Comissió Permanent al text del manifest. La intenció és portar-lo el 12 de novembre a la 

COP23 de Bonn.  

La Sra. Laura Dieguez diu que a CCOO ho han llegit i en línies generals els sembla bé. 

Demanen que es reculli el concepte de “transició justa” (a la lletra h), ja que té repercussions en 

el mon del treball i també afecta els ciutadans i ciutadanes. Enviarà unes notes per correu 

electrònic. 

La Sra. Marta Gumà demana que es comparteixi amb altres ciutats d’Espanya. 

El Sr. Frederic Ximeno diu que s’enviarà a altres ajuntaments de Catalunya i Espanya. Es farà 

un retorn als membres de la  Comissió Permanent sobre com s’han integrat les seves 

aportacions i també el que diguin altres ciutats. 

S’acorda que es recolliran aportacions per correu electrònic fins dijous 9 de novembre. 

El Sr. Alejandro González pregunta si el manifest s’adreça només a ajuntaments o també a la 

societat civil. El Sr. Frederic Ximeno respon que en principi la idea és adreçar-lo a ajuntaments, 

però que pren nota. 

El Sr. Alejandro Goñi demana la paraula per introduir una nova qüestió relacionada amb el Pla 

Clima: no ha vist cap referència al mar en el quadre de línies d’acció del Pla. Explica que el 

clima i la contaminació ambiental afecten el mar. Comporten desaparició de fauna, canvis en 

les espècies i les mides de peix, com bé sap com a president del gremi de peixaters de 

Catalunya.  

La Sra. Teresa Franquesa i el Sr. Frederic Ximeno en prenen nota. 

La Sra. Marta Cuixart fa notar que  el tema de la importància del mar ha sortit en el grup de 

treball de la Convenció, com també va sortir quan es van debatre els continguts del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.  

El Sr. Frederic Ximeno diu que la preocupació pel mar dins el Pla Clima existeix; es recull en 

diverses línies però potser no és prou visible. Potser el mar i el litoral mereixen que s’hi dediqui 

una línia específicament.  Des de l’àmbit tècnic de l’Ajuntament s’ha recollit la mateixa 

consideració.  

En relació amb el mar, el Sr. Frederic Ximeno informa que s’ha convidat Depana a participar en 

el debat del pla d’usos del Port Olímpic:. La Sra. Marta Gumà ho agraeix en nom de Depana. 

El Sr. Frederic Ximeno continua dient que hi ha tres processos significatius en marxa 

relacionats amb el mar: el pla estratègic del litoral; la taula municipal de platges que s’acaba 

d’obrir (amb una reflexió a curt termini, centrada en millores per l’estiu que ve, i una a llarg 
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termini) i, en tercer lloc,  el conveni Estat, Generalitat i Ajuntament per la costa de Barcelona, 

que es va signar el 2007 i ara toca renovar, i obre portes a noves actuacions i usos. 

S’aixeca la sessió a les dinou trenta hores. 

 

 

 

 

Secretària del Consell     VIP La Presidència 


