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COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Acta de la sessió del 28 de novembre de 2018 (pendent d’aprovació) 

A la Sala 3 de l’Edifici Nou de l’Ajuntament, plaça Sant Miquel, 4, de Barcelona, el dia vint-i-nou 

de novembre de dos mil divuit, a les 18 h, es reuneix la Comissió Permanent del Consell 

Ciutadà per la Sostenibilitat, sota la presidència de Frederic Ximeno, delegat per la Presidència, 

assistit per Marta Cuixart, com a secretària del Consell. 

Hi concorren els Srs. i les Sres.: 

Organització Representant 

Vice-president Sala, Lluís 

Grup Municipal Ciutadans Alonso, Santiago 

PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya Baena, Álvaro, en substitució 

d'Alejandro Goñi 

UPF - Universitat Pompeu Fabra Boleda, Martí , en substitució de 

Mònica Figueras 

CCOO - Comissions Obreres (observadora) Diéguez, Laura 

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció de 

Residus i el Consum Responsable 

Garcia, Rosa 

 

Eco-Union González, Alejandro 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana Sangrà, Quim 

DEPANA - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural Olivé, Mireia, en substitució de 

Marta Gumà 

Com a convidats o observadors 

Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona Canal, Ramon 

Ecologia Urbana Franquesa, Teresa 

Secretaria Barcelona + Sostenible Ferrer, Anna 

Secretaria Barcelona + Sostenible Rovira, Patrícia 

 

No assisteixen i excusen la seva absència:  

Julià Cabrerizo, Grup Municipal  Demòcrata; Marc Cerdà, Grup Municipal de CUP Capgirem 

Barcelona; Sònia Centelles, TMB-Transports Metropolitans de Barcelona; Josep Martínez, Club 

EMAS; Daniel Mòdol, Grup Municipal Socialista; Ana Romero, AMB-Àrea Metropolitana de 

Barcelona; Brenda Saavedra, COAMB-Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya; Boris Valls, Grup 

Municipal del Partit Popular. 

 

 

  

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
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Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

2. Proposta de declaració institucional d'aplicació dels ODS a Barcelona 

3. Seguiment de temes i projectes en curs 

3.1 Grups de treball del Consell 

- Grup de treball Verd i Biodiversitat 

- Grup de treball Energia i Canvi Climàtic 

- Grup de treball Residu Zero 

- Mapa Barcelona + Sostenible 

3.2 Projectes Clima 

3.3 Treball territorial 

3.4 Inici de curs d’Escoles + Sostenibles 

3.5 Balanç del programa Comerç + Sostenible 

4 Proposta d’orde del dia del proper Plenari del Consell  

 

 

Temes tractats i acords presos 

La secretària del Consell, Marta Cuixart, dona la benvinguda. Informa que presidirà l’acte 

Frederic Ximeno, comissionat d'Ecologia, delegat per Janet Sanz, presidenta del Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat. 

Per motius d’agenda Frederic Ximeno no es podrà incorporar a la reunió fins les 18.30 h, per la 

qual cosa es proposa canviar els punts de l’ordre del dia i començar la sessió amb una ronda de 

presentacions dels assistents i amb la part informativa (punt 3). S’acorda fer-ho d’aquesta 

manera. 

 

3. Seguiment de temes i projectes en curs 

3.1. Grups de treball del Consell 

Marta Cuixart recorda que, arran de la Convenció Barcelona + Sostenible i l’acord de la 

Comissió Permanent i el Plenari del Consell, el juliol del 2018 es van crear 3 grups de treball: 

Verd i biodiversitat, Energia i canvi climàtic, Residu Zero. Addicionalment s’ha integrat al 

Consell el grup del Mapa Barcelona + Sostenible. 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió Permanent una fitxa 

resum de cada un dels nous grup de treball. 

Seguidament es presenta de manera succinta l’actualitat dels grups de treball. 

3.1.1 Grup de treball Verd i Biodiversitat 

Marta Cuixart resumeix l’organització i orientació actual del grup de treball. 

Es destaca que el grup vol treballar en dos fronts: 
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- Incidir de manera estratègica en el Pla del Verd i de la Biodiversitat. 

- Generar cultura sobre el verd i la biodiversitat a Barcelona a partir de la implicació 

ciutadana. 

També informa que el 26 de novembre la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat, va presentar al 

grup de treball un balanç del Pla del Verd i de la Biodiversitat i es van recollir contribucions dels 

participants. 

3.1.2 Grup de treball Energia i Canvi Climàtic 

Martí Boleda resumeix l’estat del grup de treball. 

Destaca que és un grup nombrós i divers. Donades les oportunitats que ja va detectar el grup a 

la primera reunió, es va decidir dividir-se en dues comissions: 

- Energia: gestió energètica comunitària i autoproducció compartida (comunitat veïnal) 

- Canvi climàtic: refugis climàtics (prova pilot) 

En tots dos casos, es tenen en compte 3 abordatges: 

1. Conceptualització i criteris 

2. Prova pilot 

3. Comunicació i divulgació 

També explica que les dues comissions volen recuperar el treball conjunt quan es concretin els 

projectes, perquè tenen elements de coincidència. 

 

Rosa Garcia planteja un dubte, considera abstracte el concepte de refugi climàtic. Martí Boleda 

respon que la intenció del grup de treball és precisament establir criteris i divulgar el concepte a 

la ciutadania. 

Teresa Franquesa coincideix en que s’està definint i concretant en casos pràctics. En aquest 

sentit, l’Ajuntament ha rebut una subvenció europea per desenvolupar refugis climàtics en 10 

centres educatius, que precisament, actualment, es trobin en situació vulnerable davant les 

onades de calor. 

Es constata que és valuós el treball simultani i la confluència que s’està produint entre un grup 

de treball l’Ajuntament i un grup de treball del Consell.  

3.1.3 Grup de treball Residu Zero 

Rosa Garcia resumeix l’estat actual del grup de treball. 

Inicia la seva intervenció subratllant que al llarg de la història del Consell havien existit grups de 

treball sobre residus, però mai hi havia hagut tantes persones i entitats interessades.  

Es tracta d’un grup nombrós i transversal, amb moltes ganes de treballar i de materialitzar 

accions concretes. S’han plantejat 3 abordatges:  

- Comunicació 

- Acció conjunta 

- Incidència política i marc normatiu. 
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L’acció s’ha focalitzat en reduir els productes d’un sòl ús. Es planteja convidar tots els membres 

de la xarxa Barcelona + Sostenible a que, amb l’acompanyament del grup de treball, facin una 

diagnosi d’un producte d’un sòl ús a eliminar i ho posin a la pràctica. 

Es posa èmfasi en utilitzar indicadors i obtenir dades agregades dels resultats de l’acció 

conjunta. 

Es proposa fer un acte de cloenda per visualitzar la feina feta dins la setmana de prevenció de 

residus 2019.  

3.1.4 Mapa Barcelona + Sostenible 

Rosa Garcia presenta l’estat actual del grup de treball del Mapa B+S. 

Es tracta d’un grup de treball transversal amb una llarga trajectòria, format actualment per 12 

organitzacions. El mapa és un recurs al servei dels altres grups de treball i de les iniciatives 

ambientals i socials de la ciutat. El grup és obert a la incorporació de noves entitats.  

Els reptes i objectius actuals del grup són: 

- Dotar de contingut el Mapa B+S, particularment incidint en temàtiques i/o territoris poc o gens 

mapats 

- Donar a conèixer el Mapa B+S 

- Promoure la participació al Mapa B+S 

Les entitats integrants del grup tenen un conveni amb l’Ajuntament que concreta el marc 

d’actuació. El grup ha fet un pas endavant dotant el projecte de més contingut i definint accions 

prioritàries. S’han establert una sèrie d’indicadors per avaluar aquestes accions. 

 

Comentaris i observacions: 

- Santiago Alonso encoratja i felicita els grups pel treball que estan fent. Expressa que la feina 

de les entitats és fonamental i imprescindible per tenir èxit en les polítiques de sostenibilitat. 

- Álvaro Baena explica que Pimec Comerç està molt implicada en l’estratègia Residu Zero i, 

per tant, completament alineada amb la proposta d’acció conjunta del grup de treball. Ara 

bé, expressa que unes polítiques favorables a la prevenció de residus són claus per recolzar 

el canvi i considera que el grup de treball no hauria d’abandonar l’enfoc de pressió política 

que s’havia plantejat inicialment. 

- Rosa Garcia confirma que el grup de treball segueix tenint en compte l’aspecte normatiu. 

Precisament, el 2019 es preveu com un any important amb la nova llei de residus. 

 

3.2. Projectes Clima 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió Permanent una 

presentació de les Subvencions pel Clima 2018. 

Teresa Franquesa resumeix les singularitats de les subvencions, participació, tipologia de 

projectes i entitats i plantejament del seguiment dels projectes. 

Destaca l’acompanyament formatiu i administratiu que es farà al llarg del desenvolupament 

dels projectes. Ja s’ha fet una sessió conjunta de tots els equips el mes d’octubre, coincidint 

amb la jornada “Fem Xarxing”. 
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Més informació a la web del Clima: 

http://http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ 

 

Comentaris i observacions: 

 

Alejandro González pregunta si les empreses i entitats sense afany de lucre poden rebre la 

mateixa quantia de diners. Teresa Franquesa respon afirmativament; un dels objectius és 

afavorir l’agrupació d’organitzacions diverses. 

 

3.3. Treball territorial 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió Permanent una 

presentació del programa Barris + Sostenibles. 

Marta Cuixart recorda que, arran de la importància que la Comissió Permanent i el Plenari del 

Consell donen al treball territorial, aquest any s’han fet sessions per incidir-hi, adreçades a la 

xarxa B+S: sessió de transformació de Les Rambles i sessió participativa sobre el Pla 

d’Actuació del Parc de Montjuïc. 

Teresa Franquesa presenta una línia de treball en la mateixa direcció que s’està emprenent 

des de l’Ajuntament: el Programa Barris + Sostenibles. 

Es tracta d’estendre la cultura de la sostenibilitat als barris de Barcelona a través de: 

- Xarxa de referents de sostenibilitat dels districtes 

- Xarxa d’equipaments ambientals de ciutat i districte 

S’ha creat el rol del referent de sostenibilitat de cada districte, que segueix i acompanya els 

temes de sostenibilitat del seu territori.  

Els 10 referents, juntament amb les aules ambientals, es coordinen amb l’acompanyament 

d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament. S’ha generat un espai de trobada per afavorir la formació, 

l’intercanvi d’experiències i el treball conjunt en projectes concrets com, per exemple, 

l’ambientalització de festes. 

 

3.4. Inici de curs d’Escoles + Sostenibles 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió Permanent una 

presentació amb els trets destacats del curs 2018-2019 d’Escoles + Sostenibles. 

Lluis Sala, informa de les novetats del curs d’Escoles + Sostenibles: 

Aquest curs són 352 els centres educatius que estan desenvolupant un pla d’acció, d’una 

durada d’un o tres cursos escolars. D’aquests, 188 han demanat subvenció. Els centres 

educatius que han signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat des de l’inici del programa 

són 480 del total de 680 centres educatius a la ciutat susceptibles de participar-hi, incloent 

escoles bressol, centres de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i centres d’educació 

especial. 

Les temàtiques més tractades en els plans d’acció són residus, horts i transformació dels patis. 

Estan despertant un interès creixent més temes: eficiència energètica, consum responsable, 

contaminació acústica, qualitat de l’aire. 

http://http/lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/
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Un dels projectes destacables en què participen diversos centres és Tinguem Cura del Planeta. 

Es tracta duna cimera de joves que s’organitza a escala de centre educatiu, ciutat, comunitat 

autònoma, estatal, europea i mundial. Els i les joves trien representants i s’autogestionen per 

elaborar propostes, redactar manifestos i plans que després traspassen als governs. 

Precisament, a la Congrés Català d’Educació Ambiental celebrat els passats 16 i 17 de 

novembre a Girona, un grup de joves, que havien participat en edicions anteriors del Tinguem 

Cura del Planeta, van fer de reporters. A la cloenda van intervenir i van explicar la seva 

experiència en el projecte, que els ha transformat com a persones. Va resultar colpidor i molt 

motivador per als professionals de l’educació ambiental. 

 

3.5. Balanç del programa Comerç + Sostenible 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió Permanent una 

presentació del programa Comerç + Sostenible. 

Marta Cuixart informa de l’actualitat d’aquest programa emmarcat dins Barcelona + Sostenible, 

adreçat específicament al món del comerç. Després d’una prova pilot, el desplegament a 

escala de ciutat s’ha realitzat durant els anys 2017 i 2018. El treball es planteja a doble escala: 

- La Secretaria Comerç + Sostenible fa un acompanyament directe a les associacions de 

comerciants i als gremis per al desenvolupament de plans d’acció de sostenibilitat. 

- Les associacions i gremis conviden als seus associats i agremiats a implicar-se en les seves 

actuacions.  

Es farà una avaluació d’aquests dos anys de desplegament de Comerç + Sostenible. 

S’organitzarà una sessió de treball amb persones dinamitzadores de les entitats de comerciants, 

per veure que és el que funciona, el que els aniria millor i el que s’hauria de prioritzar per donar 

un suport efectiu a les entitats i comerços. 

 

Comentaris i observacions: 

- Laura Diéguez comenta l’interès dels resultats de l’estudi "Comerç online i mobilitat: 

orientacions cap a un model sostenible", que s’ha presentat recentment. Cal tenir molt 

present l’augment del comerç online i l’impacte ambiental associat a la distribució de les 

compres realitzades. Proposa fer una presentació de l’estudi al Consell per incorporar 

aquesta qüestió al treball de Barcelona + Sostenible.  

- Álvaro Baena afegeix que, a més de dimensionar els trajectes en entregues, que la majoria 

són fallits, un aspecte que no contempla l’estudi és de del packaging. Hi ha la proposta 

d’establir uns punts de recollida de paquets, ja que segons les enquestes als usuaris els és 

igual que s’assigni un altre lloc que no sigui el domicili, i reduir l’embalatge. En aquest sentit, 

les grans distribuïdores de paqueteria han de ser part de la solució.  

- Alejandro González planteja vincular aquesta qüestió al nou Pla de Mobilitat Urbana, que té 

en compte la logística a la ciutat. I afegeix que caldria facilitar punts de recollida específics 

no només a la xarxa de comerç sinó també a la de correus. 

- Patrícia Rovira recorda que, tot i que la mobilitat sostenible forma part d’un dels reptes 

definits a la Convenció Barcelona + Sostenible, no s’ha creat un grup de treball d’aquesta 

temàtica perquè s’ha prioritzat promoure la participació en el procés participatiu del Pla de 

Mobilitat Urbana. D’altra banda, està previst organitzar un Esmorzar Barcelona + Sostenible 



 
Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, 29 de novembre de 2018 – pàgina 7 de 9 
 

 

sobre mobilitat, en què a més d’iniciatives innovadores de les organitzacions de la xarxa es 

presentaran els resultats del procés participatiu, un cop estiguin disponibles.  

Es recull el tema de la logística per incloure-ho en el plantejament de l’activitat. 

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 15 de maig de 2018, enviada prèviament a tots els 

membres de la Comissió Permanent. 

 

2. Proposta de declaració institucional d'aplicació dels ODS a Barcelona 

S’ha enviat prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió Permanent una 

presentació sobre l’aplicació a Barcelona dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 

de les Nacions Unides (ODS).  

Ramon Canal presenta la informació de context dels ODS i la voluntat de l’Ajuntament de 

Barcelona d’assumir políticament l’agenda. 

Els ODS conformen un programa polític a 15 anys, amb el valor i alhora els límits que implica 

l’aprovació unànime per part dels 193 estats membres de l’ONU. Es tracta d’una agenda que 

equilibra les dimensions econòmica, social i ambiental del desenvolupament, amb un cert 

predomini de l’agenda social. Interpel·la els agents socials i les empreses a assumir l’agenda i 

a presentar projectes propis. Està vinculada directament a la nova agenda urbana. 

Els 5 pilars en què es fonamenta són les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les 

aliances. 

Explica com interpel.la l’Agenda 2030 a la ciutat de Barcelona; canvis econòmics, envelliment, 

desigualtats de gènere i laboral, problema ambiental, una capital que es mou lliurement. 

El plantejament d’adhesió i aplicació dels ODS a Barcelona té en compte totes les iniciatives 

que ja tenen trajectòria a la ciutat, incloent el Compromís Ciutadà per la Sostenbilitat.  

Aborda la qüestió del sistema d’indicadors, que ja estan establerts però que no està 

protocol·litzat el càlcul a escala de ciutat. La primera ciutat que hi ha treballat és Nova York. És 

una qüestió en debat. A l’ Informe ODS en 100 ciudades 2018, la perspectiva ambiental està 

enfocada de manera productivista, per exemple. Cal plantejar com ho apliquem a Barcelona. 

Com Ajuntament de Barcelona la idea és estar presents per la comparativa tant a Espanya com 

internacionalment. 

La proposta de declaració de Barcelona es farà en espais institucionals, en la comunicació 

municipal, acció exterior i en debat obert, presencial i virtual. La declaració institucional s’està 

proposant de cara al febrer de 2019. S’obrirà a la plataforma Decidim. 

 

Comentaris i observacions: 

- Laura Diéguez pregunta si es podria fer un grup participatiu pel tema del sistema 

d’indicadors i obrir-ho a les entitats. 

Ramon Canal pensa que sí, amb la limitació que els indicadors ja estan determinats per les 

Nacions Unides i que es pot treballar sobre la concreció i mètode de càlcul a Barcelona. 
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- Martí Boleda opina que el sentit de la declaració és continuar amb la feina que ja estem fent 

però explicitant la vinculació amb l’agenda internacional. 

- Teresa Franquesa aporta a la reflexió que un dels principals resultats de la Conferència de 

Rio +20 va ser l'acord de desenvolupar un conjunt d'objectius de desenvolupament 

sostenible. El 2015 es van pactar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni en relació 

amb la igualtat al món. Amb l’experiència adquirida, els ODS es plantegen com una síntesi 

de les dues agendes, desenvolupament i sostenibilitat, i que vagin juntes. A nivell municipal, 

Barcelona ja va fer aquest exercici. 

- Eco-Union considera que la novetat és establir unes agendes compartides a escala global, 

que puguin ser comparables, que s’alineïn els indicadors ambientals i socials, i que siguin 

comunicables com a reptes. Per aconseguir els ODS s’ha de repensar el model de 

creixement i definir nous indicadors .La integració d’aquests a les polítiques municipals s’ha 

d’incorporar amb una visió post-creixement. Pot ser un instrument d’avaluació molt important 

i un repte de la gestió pública, més enllà del partit polític. 

- Rosa García opina que a escala de ciutadania no suposa tants canvis, ja que el llistó 

establert pels ODS és bastant ras, pel fet que l’agenda vol incloure tots els països i, en 

aquest sentit, cadascun té el seu ritme. 

- Frederic Ximeno afirma que és per això que Barcelona ha d’empènyer; pujar-nos a la lògica 

i animar a avançar. 

 

4. Proposta d’orde del dia del proper Plenari del Consell  

Marta Cuixart informa que, atenent a les agendes, es proposa fer la reunió plenària del Consell  

el 22 de gener a Gràcia, a l’Espai Jove La Fontana. 

L’indret es proposa seguint la consigna de fer els plenaris als diferents territoris, amb l’objectiu 

de donar visibilitat al Consell a tots els districtes. 

Recollint la demanda de la Comissió Permanent de que els plenaris siguin més dinàmics i 

participatius, es proposa que es doni continuïtat al treball que s’ha fet en relació amb els 6 

reptes prioritzats per la xarxa Barcelona + Sostenible i que es combinin una part expositiva dels 

membres de la xarxa i de l’Ajuntament amb dinàmiques participatives. 

L’estructura proposada és: 

- Intervencions inicials per cadascun dels 6 reptes prioritzats a la Convenció Barcelona + 

Sostenible. Per cada repte, una intervenció d’una persona en representació de la xarxa B+S 

i una de l’Ajuntament, que exposin les actuacions més significatives realitzades.  

- Distribució dels membres del Consell en 6 grups  segons el repte que sigui del seu interès, 

per fer una valoració i propostes. Recollida d’aportacions individuals en paper. .Debat en 

grup. 

- Síntesi i posada en comú. 

La proposta és acollida favorablement per la Comissió Permanent. 

Rosa Garcia proposa, tal com s’ha dit en altres ocasions, incorporar a la sessió  un espai per 

donar veu a la diversitat d’organitzacions de la xarxa: que les entitats puguin explicar projectes 

concrets que estan duent a terme. La Comissió hi està d’acord.  
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S’acorda incorporar 6 intervencions més, una per cada repte, de presentació d’iniciatives 

d’organitzacions  de la xarxa B+S.  

També en relació amb donar visibilitat a l’acció de les organitzacions de la xarxa, Marta Cuixart 

i Patricia Rovira expliquen que, igual que l’any anterior, pel Dia Mundial del Medi Ambient està 

previst reconèixer 10 bones pràctiques 2018 de membres de Barcelona + Sostenible, una per 

cada objectiu del Compromís. Aquestes bones pràctiques es publicaran a l’informe anual 

d’indicadors de sostenibilitat. Cal preveure la intervenció de la Comissió Permanent en la 

identificació i selecció d’aquestes bones pràctiques. A partir de febrer la Secretaria Barcelona + 

Sostenible presentarà una proposta. 

 

Torn obert d’intervencions 

- Frederic Ximeno recorda que s’han realitzat a Barcelona una sèrie de sessions informatives 

i  participatives sobre el Pla Especial de Protecció de la Natura del Parc Natural de la Serra 

de Collserola (PEPNat), una d’elles adreçada específicament a la xarxa Barcelona + 

Sostenible. El 10 de desembre finalitza el termini d’al·legacions i al gener està prevista 

l’aprovació provisional. 

Proposa un posicionament del Consell en relació amb la importància d’avançar en la 

protecció de la natura al parc. La Comissió hi està d’acord.  

S’acorda informar tota la xarxa B+S amb el resum-presentació PEPNat i MPGMCo, i 

convocar una comissió o sessió de treball amb les persones interessades, tant del Consell i 

del grup de treball de Verd i Biodiversitat com altres integrants de la xarxa, per tal de 

plantejar aquest posicionament i redactar una declaració o manifest que es pugui presentar 

al Plenari. 

Santiago Alonso apunta el fet que tothom ha de tenir clar que el PepNat ja està en procés, i 

que, en tot cas, serà un posicionament per donar recolzament al pla, però que no 

comportarà cap canvi del procés reglat. 

- Rosa Garcia proposa presentar a la propera reunió de la Comissió Permanent o al Plenari 

les novetats en relació amb la nova contracta de residus i la feina pedagògica vinculada als 

canvis en la gestió de residus, així com l’estat de la qüestió del porta a porta a Sarrià. 

Frederic Ximeno proposa, i s’acorda, posar en agenda una sessió de retorn de l’estratègia 

Residu Zero i explicar els propers reptes i el canvi de paradigma en una sessió oberta a tota 

la xarxa B+S. 

 

La sessió finalitza a les 20.17 h. 

 

 

 

 

 

Secretària del Consell    VIP La Presidència 

http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics/pepnat-i-mpgmco
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