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INFORME JURÍDIC 

Referència: AIN-2019-722 

Assumpte: Reglament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

Sol·licitant: Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Participació 

Lletrada consistorial: Anna Aguilar Camprubí 

 

I- OBJECTE 

Aquest informe té per objecte la proposta de Reglament del Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat, en la versió que, segons que consta en el seu peu de pàgina, ha estat 
revisada i validada per la Direcció dels Serveis Jurídics en data 15 de setembre de 
2021. 

 

II- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

L’objecte del Reglament que s’informa és regular l’organització i el funcionament del 
Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.  

1. La competència de l’Ajuntament per a l’aprovació d’aquest Reglament deriva 
directament de l’article 36.2 de la Carta municipal de Barcelona (CmB), aprovada per 
la Llei 22/1998, de 30 de desembre, que disposa expressament que la creació dels 
consells sectorials de participació es determina (i, per tant, també es regulen, almenys 
en els seus aspectes bàsics) per reglament.  

Es tracta, a més, d’unes matèries, la d’autoorganització i de participació ciutadana, en 
les quals les competències de què disposen els municipis són especialment àmplies 
(art. 48.1 b), art. 49, art. 62, art. 64, art. 66.2 del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC). 
Concretament, l’art. 62.1 TRLMRLC atribueix als municipis la creació d’òrgans de 
participació sectorial amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs 
associacions en els assumptes municipals. En el cas de Barcelona, a més, aquestes 
competències en matèria autoorganitzativa i de participació ciutadana són 
especialment importants, perquè la CmB les reconeix d’una manera molt intensa, 
essent de fet una de les característiques més importants del tram autonòmic del règim 
especial de Barcelona.  

D’acord amb l’art. 36.2 CmB, referit a tots els consells sectorials de la ciutat, el Consell 
Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial d’àmbit de 



     
 
 
 

GERÈNCIA DE  RECURSOS 
Direcció dels Serveis Jurídics 
Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic 
 
Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 33 92 
Fax 93 402 79 51 

2 
 

ciutat, de caràcter permanent i de durada indefinida, que actua en els àmbits 
relacionats amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.  

Les seves funcions són les pròpies de tots els òrgans sectorials de participació: Atès el 
seu caràcter d’òrgan consultiu, són també consultives, de proposta, d’impuls, 
d’assessoria, de foment, de promoció del debat, i de cooperació amb els òrgans actius 
de l’administració municipal en el seu sector material d’activitat. 

En aquest cas, específicament, les funcions del Consell ciutadà per la Sostenibilitat 
són les de fomentar la incidència política del Consell en temes i continguts relacionats 
amb la sostenibilitat i el canvi climàtic, emetre informes i dictàmens sobre temes 
relacionats amb les polítiques de sostenibilitat i clima, impulsar iniciatives per a 
l’aprovació de disposicions municipals referents al seu àmbit de competència, 
assessorar el govern municipal i promoure el debat per a la definició de les polítiques, 
plans i programes municipals, conèixer anualment l’execució del pla o dels plans en 
què es concreten la política de sostenibilitat i clima i la seva execució pressupostària i 
fer propostes i suggeriments, generar iniciatives de col•laboració amb altres consells 
sectorials o territorials per tal de fomentar la coherència de polítiques públiques, 
fomentar la participació de les organitzacions de la Xarxa Barcelona + Sostenible en 
les polítiques de sostenibilitat i clima, donar compte de la seva activitat a totes les 
organitzacions de la Xarxa Barcelona + Sostenible i escoltar les seves propostes 
d'accions prioritàries de futur, vetllar per la inclusió de criteris de perspectiva de 
gènere, diversitat i inclusió en l’àmbit de la sostenibilitat, el medi ambient i el clima. 

La composició del Consell es basa en els criteris de pluralitat i diversitat per tal de 
facilitar la més àmplia varietat d’opcions i d’opinions, així com en la paritat de gènere i 
la participació de persones d’origen divers. A banda dels i de les membres de 
procedència municipal, formen part del Consell els consells sectorials o assimilats dels 
districtes en l’àmbit de la sostenibilitat, la transició ecològica i/o la lluita contra el canvi 
climàtic i, a més, entitats, institucions i organitzacions especialment significatives de la 
ciutat que treballin en l’àmbit de la sostenibilitat; administracions públiques i consorcis 
amb competències concurrents amb les del Consell, entitats del sector associatiu, del 
sector empresarial, del sector educatiu, d’universitats i de col·legis professionals. 

Com correspon en una norma com aquesta, la proposta de Reglament que s’informa 
regula els requisits i procediment del nomenament, designació i renovació dels i de les 
membres del Consell, la durada del seu mandat, la renovació de càrrecs, les causes 
de baixa o cessament dels membres, els seus drets i obligacions. També regula els 
aspectes relatius a  l’organització i el funcionament del Consell, i la composició i 
funcions dels seus òrgans permanents (la Presidència, les Vicepresidències, el Ple i la 
Comissió Permanent). De la part final es destaca l’habilitació a la Presidència per a 
adoptar decisions sobre el funcionament del Consell; la declaració d’aplicació 
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supletòria de la normativa municipal en matèria de participació ciutadana i l’obligació 
d’interpretar el Reglament amb criteris que afavoreixin la màxima publicitat, 
participació i transparència. L’entrada en vigor del Reglament es preveu per l’endemà 
de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província e Barcelona, la qual cosa es 
considera correcta, tenint en compte el seu caràcter organitzatiu. 

Totes les previsions que es recullen en la proposta de Reglament que s’informa 
s’adeqüen a l’ordenament jurídic. Així mateix, la proposta s’adapta també a les 
directrius de tècnica normativa recollides en les Directrius per a l’elaboració de les 
normes municipals, aprovades per la Comissió de Govern per acord de 15-04-2015 
(BOP 14-05-2015). 

 

III- MEMÒRIES I INFORMES 

D’acord amb les Directrius per a l’elaboració de les normes municipals esmentades, i 
concretament amb les directrius sobre la tramitació de l’expedient per a l’aprovació de 
les ordenances, els reglaments els decrets, apartat 2.1, sobre els tràmits dels 
expedients per a l’aprovació de les ordenances i els reglaments, cal incorporar a 
l’expedient, la memòria general i d’impacte normatiu, que inclou l’anàlisi d’impactes 
pressupostari i fiscal, normatiu, econòmic social i normatiu, l’informe d’impacte de 
gènere, i els altres informes als quals es refereixen els apartats 139 i ss d’aquelles 
directrius, així com, pel que fa a l’informe d’impacte de gènere, a l’art. 9 del Reglament 
per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Consell Municipal el 
21-12-2018 (BOP 24-01-2019). 

 

IV- ÒRGAN COMPETENT I TRAMITACIÓ 

D’acord amb l’art. 36.2 CmB, la constitució dels òrgans de participació sectorials i 
l’aprovació de llurs reglaments de funcionament correspon al Consell Municipal. 
L’aprovació del Reglament requereix, primerament, l’aprovació del projecte normatiu 
per part la Comissió de Govern (art. 16 a) CmB i art. 110 ROM), seguidament, una 
vegada acomplert el tràmit d’esmenes establert a l’art. 111 ROM,  l’aprovació inicial 
per la Comissió del Consell Municipal competent (art. 12.2 b) CmB i art. 111 ROM), i, 
després del transcurs del mínim de trenta dies hàbils d’informació pública i audiència 
per a la formulació d’al·legacions i suggeriments (art. 112 i 113 ROM), l’aprovació 
definitiva pel Plenari del Consell Municipal (art. 12.2 b) i art. 11.1. e) CmB i art. 114 
ROM). 
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Un cop aprovat definitivament el Reglament, cal procedir a la seva publicació oficial en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè entri en vigor i produeixi efectes 
jurídics (article 131.1 Llei 39/2015 i article 70.2 Llei 7/1985). 

 

V- CONCLUSIONS 

Primera.- S’informa favorablement la proposta de Reglament del Consell Ciutadà per 
la Sostenibilitat de Barcelona objecte d’aquest informe. 

Segona.- A l’expedient administratiu, s’hi han d’incorporar les memòries i els informes 
a què s’ha fet esment en el cos d’aquest informe. 

Tercera.- L’òrgan competent per a l’aprovació del Reglament és el Consell Municipal, 
inicialment en Comissió i, després del compliment del tràmit d’audiència i informació 
pública, definitivament pel Plenari. 

 

 

 
                                                                                               Vist i plau 
                                                        

 
 
 
                                                

Anna Aguilar Camprubí                                         Joan-Anton Rodríguez Franco 
   Lletrada consistorial                                     Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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