
 

 

 

INFORME PER A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DE 

FUNCIONAMENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

Barcelona, 24 d’agost de 2021  

 

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 octubre, del Procediment 

Administratiu comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels 

ciutadans i les ciutadanes en procediment en l’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració 

del projecte normatiu es durà a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de 

Barcelona, en què es recollirà l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives 

potencialment afectades per la futura norma.  

Per tal de recollir les aportacions ciutadanes i atenent a la normativa, s’aporta la següent informació: 

a) Antecedents 

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

c) Objectius de la norma 

d) Possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries 

 

a) ANTECEDENTS 

Els òrgans de participació són canals de trobada i d’interlocució regulada entre la ciutadania i 

l’Ajuntament per debatre i recollir opinions i propostes a fi d’incidir en les polítiques municipals.  

A la ciutat de Barcelona hi ha diversos òrgans de participació, d’àmbit territorial i/o sectorial, creats de 

conformitat amb la normativa de participació ciutadana, en desenvolupament d’allò que es preveu en 

els articles 30 i següents de la Carta municipal de Barcelona i d’acord amb el compromís assumit per 

l’Ajuntament amb la subscripció de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, la 

qual no només fixa com a objectiu la garantia de la participació ciutadana, sinó també la seva promoció 

activa. 

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que 

actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el promotor del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible. 

El Consell representa els diferents col·lectius i sectors implicats en l'assoliment dels objectius del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i ha estat promotor d’estratègies d'implicació, 

corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes. 

En els seus orígens, l’òrgan municipal de participació en l’àmbit de la sostenibilitat va ser el Consell 

Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, creat el 1998 per estendre la cultura de la sostenibilitat a la 

ciutat, impulsant l’Agenda 21 de Barcelona, seguint la formulació de la Cimera de la Terra (Rio de 

Janeiro, 1992) i de la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat o Carta d'Aalborg (1994). La 

seva constitució va suposar la materialització d’una de les fites contingudes en el Pla d’actuació 

municipal 1995-99, que proposava l’estudi de la creació d’un òrgan de participació (Consell Municipal 

per a una Ciutat Sostenible) amb la presència i participació d’Entitats i Associacions cíviques i col·lectius 

ciutadans ecologistes. 

El Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat va ser l'impulsor del primer Compromís Ciutadà 

per la Sostenibilitat - Agenda 21 de Barcelona, un document àmpliament consensuat que definia 

principis, objectius i línies d'acció per al període 2002-2012. 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 



 

 

Setze anys després, es van substituir les normes reguladores d’aquest Consell per un Reglament de 

funcionament intern, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 

d’octubre de 2014.  La motivació del canvi de normativa va ser la voluntat de fer-ne un òrgan més 

representatiu de les organitzacions implicades en l’assoliment dels objectius del Compromís Ciutadà per 

la Sostenibilitat 2002-2012 i més democràtic, com també reforçar el paper del Consell en el Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat renovat del període 2012-2022. 

A partir de l'entrada en vigor d'aquell reglament, el fins aleshores Consell Municipal de Medi Ambient i 

Sostenibilitat es transformà en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. 

La major part dels membres del Consell són actualment signants del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022, elegits per les organitzacions del seu mateix sector:  associatiu i cívic, 

empresarial, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions 

públiques. 

Les funcions del Consell inclouen contribuir a estendre la cultura de la sostenibilitat a Barcelona a través 

del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, impulsar estudis i emetre dictàmens sobre les actuacions 

municipals en matèria de sostenibilitat, fomentar processos participatius entre les organitzacions de la 

xarxa de signants del Compromís, donar compte de la seva activitat a la xarxa i escoltar les seves 

propostes d'accions prioritàries de futur. A més del Plenari, el Consell compta amb una Comissió 

Permanent de caràcter executiu i grups de treball oberts a tots els signants. 

La plataforma digital de participació ciutadana Decidim Barcelona recull àmplia informació sobre els 

òrgans de participació i específicament sobre el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat 

El reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat aprovat el 2014 està publicat a: 

https://bop.diba.cat/temp/11_022014027828.pdf  

 

b) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

El plantejament de renovació del  Reglament ve motivat per la necessitat i la voluntat de: 

- Millorar la coherència i l’alineació del reglament amb els reglaments d’altres consells sectorials 

de l’Ajuntament de Barcelona, que estan realitzant en paral·lel aquesta renovació amb criteris 

generals comuns. 

- Explicitar l’acció climàtica dins de l’àmbit competencial del Consell, donada la importància que 

han adquirit les polítiques climàtiques en els darrers anys. 

- Incloure en la normativa reguladora del funcionament del Consell els acords que han de fer 

possible la interacció entre diferents actors de la ciutat, públics i privats, que intervenen en les 

polítiques de sostenibilitat i clima, i la seva capacitat d’intervenció en els processos de presa de 

decisions en relació a aquestes polítiques públiques. 

- Promoure la col·laboració i la generació de sinèrgies amb altres òrgans de participació 

sectorials i territorials. 

- Potenciar la democratització del Consell. 

- Millorar la representativitat dels diferents agents implicats en les polítiques de sostenibilitat i 

clima al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.  

- Incrementar la diversitat de membres, donant oportunitats d’accés a entitats amb pocs 

recursos, petites o poc conegudes. 

https://bop.diba.cat/temp/11_022014027828.pdf
https://bop.diba.cat/temp/11_022014027828.pdf
https://www.decidim.barcelona/assemblies
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat
https://bop.diba.cat/temp/11_022014027828.pdf


 

 

- Impulsar la interacció entre el Consell i totes les organitzacions signants del Compromís Ciutadà 

per la Sostenibilitat. 

- Millorar la transparència, simplificant i descrivint el procés electiu de membres. 

- Incorporar els drets, deures i causes de cessament de les organitzacions i persones membres 

del Consell. 

- Incorporar mecanismes per donar veu a la ciutadania a títol individual.  

 

c) OBJECTIUS DE LA NORMA 

L’objectiu principal del reglament que es proposa és regular les funcions, l’organització i el 

funcionament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. El reglament ha d’incloure l’objecte i 

funcions del Consell, la seva composició, els drets i les obligacions dels i de les membres i en general 

l’organització i funcionament del Consell. 

 

d) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES 

No es plantegen actuacions alternatives regulatòries. En ares a la transparència i simplificació 

normativa, s'opta per aprovar un nou reglament, i no per introduir modificacions puntuals en l'anterior, 

perquè es considera que d'aquesta manera es facilita la lectura, comprensió i aplicació dels seus 

preceptes. 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre opinions sobre els aspectes 

plantejats en relació amb el projecte normatiu del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat durant el 

termini de 15 dies naturals des de la publicació d’aquest informe. 


