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GRUP DE TREBALL DE RENOVACIÓ DEL REGLAMENT CONSELL CIUTADÀ PER 

LA SOSTENIBILITAT  

Acta de la sessió del 8 d’octubre de 2019  

Sala Barceloneta de La Fàbrica del Sol, Joan Salvat Papasseit, 1, Barcelona 

Horari: de 17.30 a 19.30 h 

Assistents: 

Organització Representant 

Amics de la Rambla Anna Matamala 

CCOO Josep Manuel Jurado 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya Josep Lluís Casanova 

Col·legi Sant Ramon Nonat Lluís Sala, vicepresident del Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat  

Fundació Formació i Treball Glòria Figuerola  

Institut Narcís Monturiol  Isaac Barbé 

Marriot Business Council Northern Spain Alejandro Ruiz 

Negdia Catalunya - Gas Natural Josep Lluís 

Pax Genuine Tourism Advisors Pablo Urani 

PIMEC Comerç Miquel Àngel de Garro 

 

Direcció de Democràcia Activa i Descentralització 

de l'Ajuntament de Barcelona 

Orland Blasco, referent dels consells 

sectorials de l'Ajuntament de Barcelona 

Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de 

Barcelona 

Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat 

 

Excusada:  

Adriana Golia,  Asociación de Permacultura ATTA Alimenta También Tu Alma  

 

Documentació de la sessió 

Guies pràctiques de la participació ciutadana de Barcelona 

Reglament actual del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 

  

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/noticia/ja-estan-disponibles-les-guies-practiques-de-la-participacio-ciutadana-a-barcelona-elaborades-per-lajuntament_803915
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat/reglament-de-funcionament
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Temes tractats i acords presos 

S’inicia la sessió amb una ronda de presentacions. 

Orland Blasco i Marta Cuixart informen: 

El grup de treball que es reuneix avui per primera vegada té per objectiu desenvolupar una 

proposta de renovació del reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

per adaptar-lo a l’actual reglament de participació ciutadana de Barcelona. 

El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és l’òrgan de representació de la  xarxa Barcelona + 

Sostenible (signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat).  

Formen part del grup de treball tant membres del Consell com altres membres de la xarxa que 

s’han mostrat interessats. 

El grup té programades dues sessions de treball, els dimarts 8 i 29 d’octubre, de 17.30 a 19.30 

h, a la Sala Barceloneta de La Fàbrica del Sol (Salvat Papasseit, 1). 

Aquest procés de renovació de reglaments s’està duent a terme de manera paral·lela i amb una 

pauta de treball en comú a tots els consells sectorials de l’Ajuntament de Barcelona. 

Després de la renovació de reglaments es procedirà a la renovació de membres dels Consells, 

amb processos electius simultanis a tots els consells sectorials que ho requereixin. 

Es proposa utilitzar com material base per a la deliberació del grup de treball el reglament 

vigent actualment i a un esborrany estàndard de reglament, alineat amb el reglament de 

participació.  

La proposta que desenvolupi el grup de treball, seguidament passarà successivament per: 

- Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: Comissió Permanent, revisió jurídica i aprovació 

pel Plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

- Procés d’aprovació inicial: Comissió de govern, grups polítics, aprovació inicial per 

Comissió del Plenari Municipal, exposició pública  

- Procés d’aprovació definitiva: resolució d’al·legacions, aprovació al Plenari Municipal i 

publicació al BOPB 

En el cas del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, el reglament vigent actualment és 

relativament recent (novembre de 2014) i està força alineat amb el reglament de participació 

ciutadana. A més a més, el procés per definir-lo i consensuar-lo va ser molt ampli, amb 

comparativa de reglament d’altres consells sectorials; entrevistes a secretaris d’altres consells, 

entrevistes a membres del Consell representants de diferents sectors, sessions de treball amb 

experts, creació d’un grup de treball del Consell i presentació al Plenari per la seva aprovació. 

Per tant, no es plantegen canvis dràstics sinó una adaptació i aprofitar les oportunitats de 

millora que brinda el nou reglament. 

Orland Blasco apunta alguns elements destacats de cara a possibles millores que s’estan 

abordant als diferents consells sectorials: 

1- Vicepresidència associativa. Atorgar-li un paper més actiu i destacat al Consell. 

2- Aportació de temes a tractar a les sessions plenàries per part de les entitats, no només 

per part de l’Ajuntament. 

3- Valoració de l’opció d’incorporar ciutadania general al Consell (a més de representants 

d’entitats). 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat/reglament-de-funcionament
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/pginabsicaambdesplegables/que-es-barcelona-sostenible
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/pginabsicaambdesplegables/que-es-barcelona-sostenible
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4- Funcions. Millora del compromís de retorn polític de les propostes del Consell. 

5- Integrants. Obertura dels grups de treball a convidats i experts. Reducció del nombre 

de representats de l’Ajuntament com a membres. 

6- Vetllar per la diversitat i la paritat (gènere, edat) 

7- Funcions. Potenciar les responsabilitats del Consell en relació a l’Ajuntament (per 

exemple, lideratge d’algunes polítiques)  

 

La sessió es desenvolupa en forma de conversa oberta. Es dedica a l’intercanvi d’informació i 

idees sobre el Consell i la xarxa Barcelona + Sostenible, els integrants, objectius, fites, plans de 

de treball, activitat i dinàmiques actuals i possibles millores. 

 

S’acorda que per tal que les persones integrants del grup de treball puguin fer la seva reflexió 

individual amb temps, Marta Cuixart enviarà per correu electrònic abans de la següent reunió, 

un únic document de treball que integri els requisits i criteris del nou reglament de participació 

ciutadana de Barcelona, els plantejaments actuals del reglament del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat i les qüestions clau a debatre. 

 

Finalitza la reunió a les 19.30 h. 


