Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT
Acta de la sessió del 8 de gener de 2020 (pendent de signatura)
A la Sala Consolat de Mar de l’Edifici Nou de l’Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel, el dia 8 de
gener de dos mil vint, a les 17.30 h, es reuneix la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat, sota la presidència del Sr. Eloi Badia, president del Consell, assistit per la Sra. Marta
Cuixart, com a secretària del Consell.
Hi concorren els Srs. i les Sres.:
Organització

Representant

Vicepresident

Sala, Lluís

Grup Municipal Barcelona pel Canvi

Benítez, Oscar

CCOO - Comissions Obreres

Diéguez, Laura

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable
PIMEC - Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

Diez, Elena, en substitució de Rosa
Garcia
Goñi, Alejandro

Club EMAS

Passalaqua, Maria, en substitució de
Josep Martínez Ruzafa
Romero, Anna

Àrea Metropolitana de Barcelona
Grup Municipal d'ERC
Grup Municipal de Junts per Catalunya

Sangrà, Quim, en substitució de Maria
Buhigas
Ventura, Adrià

Com a convidats o observadors
Grup Municipal Barcelona pel Canvi

Alonso Soler, Jessica

Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Gornés, Quique

Secretaria Barcelona + Sostenible

Pérez, Gabriela

Secretaria Barcelona + Sostenible

Rovira, Patrícia

Gerent Medi Ambient i Serveis Urbans

Ximeno, Frederic

No assisteixen i s’excusen els Srs. i les Sres.:
Josep Mª Alpuente Carrera, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA); Sònia Centelles,
TMB - Transports Metropolitans de Barcelona; Jeremie Fossie, Eco-Union; Mònica Figueras,
Universitat Pompeu Fabra; Brenda Saavedra, COAMB – Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya;
Grup Municipal Ciutadans; Grup Municipal Socialista; Grup Municipal del Partit Popular.
Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es presenta i informa que assumeix
la Presidència del Consell per delegació de l’alcaldessa.
A proposta del president, es reorganitza l’ordre del dia tractant en segon lloc el punt: Propostes de
continguts i orde del dia del Plenari del Consell a realitzar el mes de gener.
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la sessió realitzada el 21 de novembre de 2019, enviada prèviament per correu
electrònic a tots els membres de la Comissió Permanent.
2. Propostes de continguts i orde del dia del Plenari del Consell a realitzar el mes de gener
(29/1/2020)
Marta Cuixart exposa que el format de les sessions plenàries ha anat canviant i que el Plenari de
l’any passat, a proposta de la Comissió Permanent, va ser més participatiu, amb moltes
intervencions de les entitats i una dinàmica de treball en grups, i es va valorar positivament.
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Eloi Badia explica que la Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona (DEC) es farà en un acte
obert als participants a les diferents sessions de la Taula per l’Emergència Climàtica el dia 15 de
gener. Des de l’Ajuntament es vol presentar la DEC al Plenari del Consell per aconseguir l’adhesió
a la DEC del Consell per després cercar adhesions de les entitats. Un cop es tingui el suport de les
entitats, la DEC passarà pel Plenari de l’Ajuntament, potser amb un període d’esmenes.
Marta Cuixart proposa que el Plenari s’organitzi en funció dels grups de treball actuals, incloent la
Taula per l’Emergència Climàtica, amb una part informativa amb els resultats dels diferents grups,
per després presentar al Consell les demandes que tingui cada grup, com la petició de l’adhesió a
la DEC. Per exemple, el grup del Verd i la Biodiversitat, cercarà el suport del Consell al Manifest pel
Verd i la Biodiversitat. Altres grups volen presentar la feina feta, com un fulletó d’indicacions per
crear comunitats energètiques o l’estudi sobre refugis climàtics, de les dues comissions creades del
grup Energia i Canvi Climàtic. En total hi hauria sis grups: TEC, Energia i Canvi Climàtic, Verd i
Biodiversitat, Residu Zero, Taula Plàstic Zero i Mapa B+S.
Un altre punt important del Plenari serà la presentació o aprovació del nou reglament del Consell.
Marta Cuixart planteja la possibilitat de que l’última part sigui per treballar amb alguna dinàmica
sobre com potenciar el Consell i els grups de treball, tenint en compte que s’està fent un estudi amb
enquestes i entrevistes amb les persones implicades als grups.
Per últim, està prevista la presentació de la Plataforma per l’aigua pública del Manifest en favor de
la gestió pública de l’aigua per sol·licitar l’adhesió del Plenari del Consell.
El vicepresident Lluís Sala valora que hi ha molts temes per tractar.
Alejandro Goñi hi està d’acord. Afegeix que la data del Plenari coincideix amb una sessió del Consell
de Ciutat. Demana més coordinació entre les dependències de l’Ajuntament per evitar coincidències
de reunions d’òrgans de participació, i menys profusió de processos participatius en paral·lel, ja que
són excessius per la capacitat de les entitats.
Tenint en compte aquestes consideracions, i sobretot la quantitat de continguts, Eloi Badia proposa
la realització de dos plenaris a l’any: un primer de presentació de resultats i un segon a mitjans d’any
més dinàmic on es pot abordar també el seguiment de les actuacions d’Emergència Climàtica.
Frederic Ximeno proposa informar al Plenari i promoure que les entitats i els grups de treball
vehiculin les seves propostes cap al PAM (Programa d’Actuació Municipal).
Acords:


Planificar el Plenari del 29/1 amb un caire més expositiu, amb les intervencions dels grups
de treball i l’aprovació de la proposta de reglament, i plantejar la dinàmica de treball per a
un Plenari a realitzar a l’estiu.



Es farà arribar als membres del Consell la documentació relacionada al proper Plenari
prèviament a la sessió i en un format comunicatiu.



En el Plenari, es proposarà l’adhesió del Consell a la Declaració d’Emergència Climàtica i
que sigui el Consell que faci el seguiment de les actuacions associades a la DEC.

3. Presentació de la proposta de nou reglament del Consell. Deliberació i aprovació, si
s’escau
Marta Cuixart recorda que la renovació del reglament de funcionament del Consell Ciutadà per
la Sostenibilitat és necessària per adaptar-lo a l’actual reglament de participació ciutadana de
Barcelona. El procés 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.
Per desenvolupar la proposta de reglament, s’ha creat un grup de treball, segons acord de la
Comissió Permanent, que ha realitzat dues sessions de treball. Addicionalment, s’han recollit a
aportacions dels seus membres per correu electrònic.
El reglament ha de ser aprovat per la Comissió Permanent i pel Plenari del Consell.
La proposta del grup de treball es va portar a la reunió de la Comissió Permanent del 21/11/2019,
que va deliberar àmpliament sobre la composició del Consell, sense que s’arribés a un acord en
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aquest punt. Eco-union va demanar que les ONG siguin majoria al Consell. Des de la Secretaria
del Consell s’ha fet la consulta a Democràcia Activa i Descentralització. La resposta ha estat
que ja havia fet aquesta consulta a Serveis Jurídics per altres consells sectorials i que la
resolució va ser que no es podria reglamentar d’aquesta manera, ja que les ONG no tenen
categoria jurídica específica.
Per recollir la consideració d’Eco-union, es proposa incrementar al Consell la proporció d’entitats
cíviques i ciutadanes en relació als altres sectors.
Quim Sangrà manifesta que no comparteix la proposta del grup de treball de no incloure els
grups polítics a la Comissió Permanent.
Acords:


Es marcarà un nombre màxim de representants dels diferents sectors, però no un
mínim, per si no s’hi arribés.



S’augmentarà a 15 el màxim de membres del sector associatiu i cívic (actualment, 10),
i es redueix a 9 (actualment, 10) el màxim de membres dels sectors empresarial i dels
centres educatius.



No es contemplarà un mecanisme d’incorporació de membres dels diferents sectors fora
del procés d’elecció i sorteig.



La durada de la representativitat de les entitats significatives de la ciutat coincidirà amb
els mandats municipals (4 anys, no 8 com es proposava).



S’accepta la proposta del grup de treball de que els grups polítics no estiguin
representats a la Comissió Permanent.



En relació a la composició de la Comissió Permanent, s’inclourà al reglament una
consideració general en el sentit de que s’haurà de vetllar per la diversitat i la
representació dels diferents sectors.



S’entoma, però amb canvis, la proposta del grup de treball en relació a la participació
de la ciutadania a títol individual, a través dels districtes: la participació serà no com a
membres del Consell sinó puntualment, vehiculant la sol·licitud a través dels consells
de barri.



S’acorda que hi haurà dues vicepresidències. Al reglament no s’especificaran sectors.
S’inclourà una consideració general en el sentit de que s’haurà de vetllar per la
diversitat.

Al final d’aquest document, s’annexa una taula resum amb les principals diferències entre
el reglament vigent i la proposta de nou reglament que es presentarà als membres del
Consell per a la seva aprovació durant el Plenari.
4. Torn obert d’intervencions
Sense més intervencions, la sessió finalitza a les 20 h.

Secretària del Consell

VIP La Presidència
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COMPOSICIÓ DEL PLENARI I DESIGNACIÓ
Concepte
Reglament actual

Nova proposta

Vicepresidències

Una Vicepresidència nomenada per la Presidència entre
les candidatures presentades

Vicepresidència Primera i Vicepresidència Segona, totes
dues elegides per majoria absoluta del Ple

Grups polítics

Un representant de cada grup polític

Es manté sense canvis

Representants de les entitats dels
territoris

Un màxim d'un representant de les entitats del Consell de
sostenibilitat o òrgan assimilable de cada districte

Es manté sense canvis

Organitzacions significatives de ciutat

Màxim 10, designades per la Presidència, escoltada la
Permanent
Màxim 10, nomenades pel Ple a proposta de la Presidència
S'inclouran els agents reconeguts en la concertació
(actualment CCOO, Foment del Treball, PIMEC i UGT)

Administracions públiques

Màxim 4, per presentació de candidatures i votació dels
membres de la xarxa B+S del seu sector

Organitzacions de la xarxa B+S per procés
electiu.
Dins d'aquestes:

Màxim 7, designades per la Presidència, escoltada la
Permanent. S'inclouran la Generalitat, la Diputació i l'Àrea
Metropolitana de Barcelona
2/3 per votació i 1/3 aleatòriament entre els membres de la
Per presentació de candidatures i votació dels membres de xarxa de cada sector
la xarxa del seu sector

Entitats cíviques i ciutadanes Màxim 10 representants
Sector empresarial Màxim 10 representants
Centres educatius Màxim 10 representants
Universitats Màxim 3 representants
Col·legis professionals Màxim 4 representants

(ve determinat pel reglament de Participació de Barcelona)

Màxim 15 representants
Màxim 9 representants (els recorreguts a la concentració
s'incorporen directament)
Màxim 9 representants
Es manté sense canvis
Màxim 6 representants
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Sindicats Màxim 3 representants

Desapareix com a sector diferenciat. Els reconeguts a la
concertació s'incorporen directament. Altres sindicats
s'inclouen com a entitats cíviques
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COMISSIÓ PERMANENT
Concepte

Reglament actual
Presidència, Vicepresidència. Màxim 9 representants de
les organitzacions del Ple del Consell, designades per acord
de la Presidència i la Vicepresidència, més els grups polítics

Proposta nou reglament
Presidència, Vicepresidències. Entre 10 i 20 representants de
les organitzacions del Ple, elegides pel Ple. Els grups polítics
no formen part de la Permanent

Concepte

Reglament actual

Proposta nou reglament

Quòrum de constitució

1/3 de membres al Plenari i 1/2 a la Comissió Permanent

1/5 de membres

Reglament actual

Proposta nou reglament

No està contemplat

Poden participar i intervenir puntualment en les sessions,
amb veu però sense vot, vehiculant la petició a través del
Consell del seu barri

Composició de la Comissió Permanent

QUÒRUM DE CONSTITUCIÓ

ALTRES PARTICIPANTS
Concepte
Ciutadania a títol personal

GRUPS DE TREBALL
Al nou reglament s'afegeix que a cada grup de treball hi ha d'haver una persona membre del Ple que faci de coordinadora

REGULACIÓ DEL RETORN
Al nou reglament es concreta més l'obligació de l'ajuntament a donar resposta al Consell (terminis i forma), com també l'obligació del Consell amb la xarxa Barcelona
+ Sostenible

DRETS I OBLIGACIONS
La nova proposta concreta més els drets i obligacions dels membres del Consell, incloent el dret d'empara o el deure d'assistir a les sessions.
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