Consell Ciutadà per la Sostenibilitat

Reunió Plenària del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
Acta de la sessió del 29 de gener de 2020 (pendent de signatura)
A la Sala d’Actes del Casal d’Entitats Mas Guinardó, el dia vint-i-nou de de gener de dos
mil vint, a les 17.30 h, es reuneix en sessió plenària el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
sota la presidència del Il·lm. Sr. Eloi Badia, assistit per la Sra. Patrícia Rovira, com a
secretària accidental.
Hi concorren els Srs. i les Sres.:
REPRESENTANT

ENTITAT

Sala, Lluís

Vicepresident del Consell i representant del Col·legi Sant
Ramon Nonat

Alonso, Laura

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona, Enginyers BCN

Batlle, Oriol

Escola Pia Sant Antoni- Escola Pia de Sarrià- Calassanç

Caballol, Eduard

Consell de Joventut de Barcelona, CJB

Casanova, José Luis

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Casas, Clara

Saint Nicholas School

Castilla, María Luz

PricewaterhouseCoopers Auditores SL

De Garro, Miquel Àngel

PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Diéguez, Laura

CCOO de Catalunya

Díez, Elena

Rezero - Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i
Consum Responsable

Esteve, Judit

Foment del Treball Nacional

Franch, Xavier

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya,
CEESC

González, Alejandro

Eco-Union

González, Marta

Unió General de Treballadors, UGT

Guiu, Josep Lluís

Cellnex Telecom

Martín, Isaac

Grup Municipal del Partit Popular

Moreno, Pedro

Universitat de Barcelona, UB

Passalacqua, Maria

Club EMAS

Soler, Josep Lluís

Associació Natur Catalunya

Vilaseca, Eva

Xarxa d'Economia Solidària, XES

Vives, Pere

Fundació Pere Tarrés
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Assisteixen com a persones convidades i observadores:
REPRESENTANT

ENTITAT

Abad, Maravillas

Institut de Ciències del Mar, ICM-CSIC

Capafons, Cristina

BCASA

Castells, Cristina

Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental, Ajuntament de Barcelona

Figuerola, Mª Gloria

Formació i Treball, FiT

Galofré, Alba

Escoles + Sostenibles

Giocoli, Annalisa

Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB

Gornés, Quique

Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Energètica,
Ajuntament de Barcelona

Labrador, David

Grup Municipal de Ciutadans

López-Grado, Sergi

Grup d'Interès per la Sostenibilitat Urbana, GIxSU

Lloveras, Maria

Districte de l’Eixample

Mata, Montserrat

Emelcat

Menéndez, Daniel

Siresa

Ramon, Gregori

Aturem el Canvi Climàtic, ACC

Reñaga, Laura

Direcció de Neteja i Gestió de Residus, Ajuntament de Barcelona

Romera, Marc

Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms, SEBA

Theodoridi, Nicoletta

Llum-N. Theodoridi

Vázquez, Carlos

Direcció de Neteja i Gestió de Residus, Ajuntament de Barcelona

Ventayol, Irma

Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ajuntament de
Barcelona

Veza, Elena

Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB

No assisteixen i s’excusen:
Bermejo, Julio, Arquitectura Ambiental; Bigues, Jordi, Centre d'Ecologia i Projectes
Alternatius (CEPA) – Federació Ecologistes de Catalunya; Buhigas, Maria, Grup Municipal
d’Esquerra Republicana; Centelles, Sònia, Transports Metropolitans de Barcelona, TMB;
Català, Maria, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; Centelles,
Sònia, TMB Transports Metropolitans de Barcelona; Elvira, Josep Maria, Roba Amiga
Empresa d’Inserció SL; Espigulé, Josep, Societat Catalana d'Educació Ambiental –SCEA;
Ferrando, Raül, Institut Barri Besòs; Ferrer, Susana, Il·lustre Col·legi d’Advocacia de
Barcelona – ICAB; Figueras, Mònica, Universitat Pompeu Fabra – UPF; Gauxax, Robert,
Gas Natural; Gordillo, Laura, Escola Nostra Senyora de Lurdes; Guillén, Joan, Consell de
Gremis de Comerç, Serveis i Turisme; Gumà, Marta, Lliga per la Defensa del Patrimoni
Natural, DEPANA, López, Joan, Hospital Plató, Mayol, Imma, Àrea Metropolitana de
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Barcelona, AMB; Miranda, Josep Maria, Acefat AIE; Montfort, David, Districte de Gràcia;
Padró, Ignacio, Col·legi de Maristes Sants-Les Corts; Pascual i Masana, Josep, Escola
Betània-Patmos; Pedrals i Pugés, Núria, Arquitectes per la Sostenibilitat, AuS, Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya; Pons, Neus, Escola Font d’en Fargas; Roca, Maria, Escola
Bressol Municipal Cobi; Saavedra, Brenda, Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya;
Valenzuela, Natalia, Fundació Institut de Reinserció Social – IRES; Zárate, Belén,
Universitat Internacional de Catalunya – UIC.
Temes tractats i acords presos
1.

Benvinguda i presentació. Eloi Badia, president del Consell.

El president, Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dona
la benvinguda i agraeix a totes les persones presents que hagin assistit al plenari. Anuncia
que s’estrena com a president del Consell. Destaca que li fa especial il·lusió donat el
moment excepcional en què ens trobem, en el sentit que les polítiques ambientals estan a
primera línia, fet que ha passat poques vegades i que ens permetrà tenir una mirada amb
vista llarga i amb moltes expectatives sobre la feina que moltes de les organitzacions del
Consell estan fent.
2.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.

Des de la secretaria es demanen disculpes per haver enviat amb poc temps d’anticipació
l’acta de la sessió realitzada el 22 de gener de 2019.
S’acorda aprovar-la provisionalment i deixar un termini d’una setmana per tal que els
integrants del Consell puguin aportar esmenes o comentaris. Si no hi ha esmenes,
quedarà aprovada definitivament en una setmana.
3.

Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona.
Proposta d’adhesió del Consell. Adhesions de les entitats. Proposta de seguiment

El president Eloi Badia presenta la Declaració d’Emergència Climàtica (DEC), començant
pel visionat del vídeo “Això no és un simulacre” i destacant alguns punts:
El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona declara l’emergència climàtica, que recull
molta feina feta al voltant del Pla Clima, però també d’altres àmbits d’actuació que no són
pròpiament competència municipal. Per tant, interpel·la no només a totes les
administracions a actuar de manera urgent sinó que compromet a tots els actors que
operen a la ciutat.
La Declaració és fruit d’un procés de corresponsabilitat i reflexió conjunta dut a terme amb
la Taula per l'Emergència Climàtica, que es va constituir el juliol del 2019 com un grup de
treball del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
La declaració aborda la mitigació i l’adaptació. En destaca l’augment dels objectius de
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, per part de l’Ajuntament, a un
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50% l’any 2030, i també que agafa com a any de referència per al còmput de la reducció
d’emissions l’any 1992, la primera data en què tenim dades, amb la idea de poder
aproximar-nos als valors del 1990. Això situa en 2 milions de tones de gasos amb efecte
d’hivernacle el que hem d’aconseguir reduir.
La DEC juga amb un escenari de referència, el 2030, que són els 10 anys que ens
queden per arribar al punt de no retorn, però també fixa uns objectius intermedis, alguns
de mandat i d’altres pel 2025. Les projeccions van més enllà del 2030.
En aquest marc, Eloi Badia suggereix tres idees. La primera és la possibilitat d’adherir-nos
com a Consell Ciutadà per la Sostenibilitat a la DEC. La segona seria convidar a fer les
adhesions a les entitats, celebrant un procés d’adhesions a títol individual i animant a que
cadascuna en vagi fent difusió. I la tercera, explorar com en fem el seguiment d’aquesta
transició.
En aquest darrer punt, Eloi Badia proposa tenir de referència l’espai del Consell Ciutadà
per la Sostenibilitat, amb la idea de, si s’escau, convocar dues sessions específiques l’any
per fer aquest seguiment de tots aquells aspectes que tenen a veure amb l’emergència
climàtica. Planteja que s’hauria de presentar un informe, per part de l’Ajuntament, però
incloent una part més independent d’experts, que aportessin l’anàlisi de les diferents
mesures que s’estan desplegant i el seu impacte. S’hauria de convocar una reunió anual
de més contingut, presentant aquests informes, i hi podria haver una segona reunió de
més seguiment o d’estat de la qüestió, fins i tot, d’anàlisis i reflexions de futur.
Davant les tres propostes s’obre un torn d’intervencions perquè siguin valorades per part
dels membres del plenari.
Des d’Eco-Union pregunten quin és l’objectiu de l’adhesió com a Consell i la implicació de
la taula de seguiment.
El regidor respon que l’adhesió està pensada perquè ens coresponsabilitzem amb la DEC.
L’Ajuntament de Barcelona l’assumeix, després d’un procés participatiu en el qual hi ha
hagut moltes interpel·lacions, de manera que allà on té competències pròpies haurà
d’actuar, i allà on no les tingui, haurà de treballar perquè es puguin assolir. L’objectiu és
aconseguir que el màxim d’entitats i agents del món econòmic i social se la facin seva per
tenir un potencial més gran. L’adhesió significa agafar aquest compromís.
Des del Grup Municipal del Partit Popular afegeixen que no s’ha de ser alarmista,
sobretot, pels aspectes que afecten al sector econòmic, i comenten el plantejament de no
tirar endavant la tercera pista de l’aeroport del Prat o la reducció del pont aeri. Demanen
cautela amb el comodí ecològic.
Des de Foment del Treball Nacional es mostren a favor de que les actuacions de la
DEC, afirmant que són necessàries, però es qüestionen l’adhesió com a Consell, en tant
que es desconeix quin abast tindrà. Se sentirien més còmodes si ho poden sotmetre als
seus socis i que aquests decideixin la seva adhesió particularment. Quant al seguiment,
es posicionen a favor i d’acord amb la proposta i subratllen la importància de valorar
l’impacte que estan tenint aquestes mesures.
Des de Rezero, Fundació Prevenció Residus i Consum Responsable, defensen una
adhesió com a Consell, ja que representa les entitats de la ciutat que hi estan treballant i
que han participat en el procés participatiu. I valoren que moltes de les propostes que
s’han incorporat a la DEC provenen d’aquestes entitats.
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Eloi Badia diu que evidentment no es pot obligar les entitats a adherir-s’hi, perquè
cadascuna ha de fer el seu procés, però insta el Consell a prendre una decisió sobre
aquesta adhesió.
Acords:
El Consell aprova l’adhesió a la DEC.
A petició d’Isaac Martín, es fan constar en acta les intervencions i el posicionament
contrari del grup municipal del Partit Popular.
4. Presentació de resultats dels grups de treball 2019 i propostes 2020
Intervé Patrícia Rovira, com a cap de la Secretaria Barcelona + Sostenible i secretària
accidental del Consell. Resumeix l’activitat dels grups de treball del Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat durant l'any 2019. Els grups de treball actius el 2019 inclouen la Taula
Climàtica, el grup de treball de renovació del Reglament, i 5 grups de treball que responen
a les línies de treball d’Energia i Clima, Residu Zero, Plàstic Zero, Verd i Biodiversitat i
Mapa Barcelona + Sostenible.
A continuació els portaveus exposen els resultats de la feina feta, les propostes de
continuïtat 2020 i les expectatives o peticions que volen plantejar al Plenari.
Grup d’Energia i Clima. Comissió d’Energia
Presenten Marc Romera, Associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms- SEBA, i
Montserrat Mata, Emelcat, en representació de la Comissió d’Energia; fent esment la
diversitat d’entitats que la formen: enginyeries, comunitat científica, consultories,
arquitectes, divulgadors, etc.
Exposen l’objectiu inicial que s’havien plantejat, que era definir les característiques de
com i que havia de fer una comunitat veïnal per esdevenir una comunitat sostenible, i al
mateix temps, difondre una estratègia per combatre el canvi climàtic.
Pel camí es van adonar que la sostenibilitat implicava molts vectors i una feina enorme, i
van decidir concretar el projecte i elaborar una guia per la promoció de comunitats locals
d’energia, centrada en el consum elèctric i en la promoció de instal·lacions fotovoltaiques
per l’autoconsum compartit, la “Guia per a la creació de Comunitats locals d’energia i
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en comunitats de veïns per a ús compartit”
La finalitat d’aquesta guia és tant promoure comunitats locals d’energia com promoure
l’autoconsum compartit i implementar-los en el nostre territori. I, en tant que guia, aclarir
dubtes i incerteses que pot tenir la ciutadania sobre la fotovoltaica i l’autoconsum, ja que
són factors molt nous, i afavorir la sobirania energètica dels veïns i de les veïnes.
Hi ha una part dedicada a definir els primers passos per fer autoconsum compartit, que té
en compte la instal·lació de plaques, el finançament i les ajudes, i com tirar endavant un
acord entre el veïnat. I, una segona part, que dona pistes per fer un pas més enllà; d’una
cèl·lula veïnal de comunitat energètica local a una microxarxa, que contempli oficines,
equipaments... que tindrà en compte, no només el factor elèctric, sinó més aspectes de la
sostenibilitat.
Un cop tinguin la guia acabada, l’objectiu és difondre-la com una eina que arribi a la
ciutadania i també als ajuntaments, però també utilitzar-la per crear les bases i els
fonaments per dur a terme una prova pilot a la ciutat de Barcelona.
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Demanen tenir l’oportunitat de presentar-la properament al Plenari per explorar quines
sinèrgies poden sorgir entre la Comissió, el Ple i l’Ajuntament per promoure una comunitat
d’energia local que inclogui també equipaments.
Grup d’Energia i Clima. Comissió de Refugis Climàtics
Presenten Cristina Capafons, BCasa, i el Gregori Ramon, Aturem el Canvi Climàtic, en
representació de la Comissió de Refugis Climàtics del grup de treball d’Energia i Clima.
Expliquen que davant les evidències climàtiques i la situació en què ens trobem, amb uns
efectes directes i indirectes del canvi climàtic sobre la població, la comissió es va plantejar
la necessitat de promoure refugis climàtics a la ciutat.
L’objectiu inicial va ser definir i dissenyar un model per desenvolupar una estratègia de
ciutat amb espais de confort climàtic per refugiar, en cas d’onada de calor, la població
més vulnerable.
Un treball inspirat en els refugis climàtics d’arreu, que recull una proposta per establir un
marc d’implementació d’espais de confort climàtic a la ciutat de Barcelona, i concreta la
proposta de realitzar una prova pilot a l’Espanya Industrial, que serveixi per desenvolupar
una xarxa d’Espais de Confort Climàtic a la ciutat.
El grup ha identificat una tipologia d’espai climàtic que combina una zona verda amb un
equipament públic. Han proposat la zona de l’Espanya Industrial com a lloc idoni, que
compleix els criteris que van definir, basats en l’accessibilitat, l’estructura pròpia de l’espai,
les condicions de confort i també proporcional a la població més vulnerable en la seva
zona d’influència.
Una part de la feina va ser avaluar de manera qualitativa i quantitativa espais de diferents
districtes, Nou Barris, Ciutat Vella I Sants-Montjuïc. Un cop avaluats, han fet la proposta
de disseny d’espai climàtic, preveient les actuacions necessàries per a l’habilitació de la
zona com a espai climàtic: tancament, senyalització, mobiliari, fonts d’aigua,
nebulitzadors, pèrgoles, etc.
Conclouen manifestant que cal dotar la ciutat d’una xarxa d’espais climàtics, que siguin
gratuïts, que combini espais interiors amb exteriors, que involucri la ciutadania en el
disseny i els seus usos. I demanen que s’implementi la prova pilot proposada d’espai
climàtic a l’Espanya Industrial, coordinada amb tots els agents socials i de salut,
voluntaris, i de manera conjunta amb el grup de treball intern de refugis climàtics de
l’Ajuntament de Barcelona i, sobretot, que consideri la implicació de les persones del barri
com a element clau per l’èxit.
Residu Zero
Presenta Oriol Batlle, de l’Escola Pia de Sant Antoni, en representació del grup,
visionant el vídeo del repte “Beure sense plàstic” que ha elaborat el grup de treball Residu
Zero.
Detalla l’objectiu del grup, que ha estat impulsar una acció conjunta i pràctica per
promoure i encoratjar els integrants de la la xarxa Barcelona + Sostenible a eliminar el
plàstic d’un sol ús, que s’ha materialitzat en la campanya Beure sense plàstic.
Demana als membres del plenari la seva adhesió al repte #beuresenseplastic, a fer-ne
difusió, a seguir l’usuari a les xarxes socials d’instagram (beuresenseplastic) i twitter
(@beuresenseplast), i a compartir bones pràctiques per publicar-les a la web.
Preveuen finalitzar l’acció el 5 de juny d’enguany i presentar els resultats finals.
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Taula de Plàstic Zero
Informa Carlos Vázquez, de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus,
sobre la creació de la Taula de Plàstic Zero com a nou grup de treball del Consell.
Explica que l’objectiu de la Taula de Plàstic Zero és impulsar projectes voluntaris per
reduir el plàstic d’un sòl ús. No com a oposició al plàstic en general, sinó d’aquell plàstic
que té una vida útil ínfima o molt petita.
En el marc de l’emergència climàtica, una de les coses que, inicialment ja va fer
l’Ajuntament de Barcelona va ser comprometre’s a constituir aquesta Taula i a convocar
els operadors per a dissenyar, tots plegats, i implementar projectes concrets de reducció
de plàstics d’un sòl ús en les seves organitzacions aquest any 2020. Es tracta de fer
acords voluntaris, fora de marc normatiu, perquè la ciutat avanci conjuntament en la
reducció del plàstic d’un sòl ús.
El 18 de novembre de 2019 es va convocar una primera sessió, amb la participació de
més de 50 organitzacions incloent ’empreses, administracions, entitats ambientals, de
consum, agents socials, etc. El pla és fixar-se un any, en el qual l’Ajuntament ajudarà a
que es defineixin iniciatives de reducció dels plàstics d’un sòl ús que implementaran els
participants.
Verd i Biodiversitat
Presenta Annalisa Giocoli, de l’AMB, en representació del grup de treball, que exposa les
dues vies d’actuació del grup:
-

Difondre la ciència ciutadana com a eina per apropar la ciutadania al coneixement
científic i descobrir el verd i la biodiversitat,
Incidir políticament, amb el Manifest per a la defensa del verd i la biodiversitat, en
el qual fan propostes i plantegen millores concretes per a la ciutat.

Explica que han elaborat el Manifest en Defensa del Verd i la Biodiversitat, que s’ha
presentat i enviat prèviament per correu electrònic, i demana la seva adopció i suport per
part del Plenari.
Sintetitza el Manifest, que està estructurat amb 4 grans línies de treball, que recullen els
criteris més importants per conservar i fer la ciutat més verda i amb més biodiversitat:
-

Plans i estratègies
Econòmic i financer
Legislació i normativa
Governança i gestió ciutadana

Informa que el 9 d’abril, aprofitant el període electoral, el van presentar a tots els grups
polítics municipals, amb l’objectiu que incloguessin propostes concretes als seus
programes electorals. Després de les eleccions, van analitzar i revisar els programes
electorals i van remarcar en un informe esquemàtic els punts del manifest que incloïa o bé
que no mencionava en el seu programa cada un dels partits.
Arran d’això, van fer una versió resum del manifest, amb l’objectiu que fos més atractiu i
comunicatiu, i en van destacar les “Estratègies prioritàries per regenerar el Verd i la
Biodiversitat a Barcelona”. El 28 de juny de 2019 van tenir l’oportunitat de presentar la
iniciativa al programa de Radio4 “Vida Verda”.
Expressa la intenció d’aquest document, que ha de servir per anar escampant les
propostes en els diferents processos participatius. A la Taula d’Emergència Climàtica, ja hi
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ha participat: han incorporat les propostes a la plataforma Decidim, i han comprovat que
moltes de les línies del manifest estan reflectides a la Declaració d’Emergència Climàtica.
S’estan acostant també a la direcció urbanística de l’AMB.
En aquests moments estan preparant un espai web per poder rebre adhesions al
Manifest.
Pel que fa a l’altra línia d’actuació, la de ciència ciutadana, han elaborat una infografia
explicativa i promocional, un material per poder difondre el concepte de ciència ciutadana i
animar la ciutadania i les organitzacions a participar en projectes de ciència ciutadana
Insta a les entitats a que la facin servir.
Pel que fa a la continuïtat del grup de treball, estan preparant una sessió amb els
membres més actius per redefinir-lo i obrir-lo amb objectius més concrets, però la idea és
continuar amb la via d’incidència política.
Fan les següents peticions:
-

Rebre suport al Manifest, com a Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
Que les diferents entitats del Consell s’adhereixin a títol individual al Manifest
Que es tingui en compte el grup de treball en l’elaboració del nou Pla del Verd i
Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona
Que des de l’Ajuntament es faci difusió de la infografia de ciència ciutadana i
s’utilitzi com a suport informatiu

Mapa Barcelona + Sostenible
Presenta Elena Díez, Rezero, en representació del grup de treball. Resumeix les fites que
s’havien marcat pel 2019 i les novetats: millores a la web, canvis en la cartografia, millores
d’usabilitat i en la cerca, més banners vinculats a l’activitat i a d’altres propostes que estan
passant simultàniament a la ciutat, amb l’objectiu que donin oportunitats de fer més
sinèrgies.
Fins ara, s’havia utilitzat una metodologia que eren els mapatges, i des de l’any passat,
s’ha obert a les entitats la possibilitat de que facin propostes d’activitats, amb l’objectiu de
que es donin a conèixer i d’enriquir el mapa, dotant-lo de més contingut. Aquest any
continuaran en aquesta línia.
Destaca altres novetats com les sessions de formació d’accessibilitat, amb l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat, per aplicar criteris i programar activitats
accessibles. També la participació a les Caminades per la Sostenibilitat de la Setmana de
la Sostenibilitat 2019, que enguany passaran a ser les Passejades per la Sostenibilitat,
per incloure precisament aquests criteris d’accessibilitat.
De cara al futur, es plantegen la continuïtat del grup de treball, que ja porta més de 7 anys
i que té vocació de permanència i de continuar, amb noves incorporacions cada any de
noves entitats, amb ganes de seguir fent aquesta feina de divulgació i proposant a les
entitats que hi participin i intervinguin amb actuacions i activitats.
Aprofita per demanar als integrants del Consell que facin més difusió del Mapa B+S, que
és una eina col·laborativa que ha de recollir totes aquelles iniciatives sòcio-ambientals
rellevants de la ciutat i proporcionar informació pràctica sobre punts d’interès vinculats a la
sostenibilitat.
Preguntes i intervencions realitzades pels membres del Consell en relació amb els
grups de treball:
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-

Des del Club Emas pregunten si els espais de confort climàtic exteriors han
d’estar delimitats o bé tancats, perquè consideren que tancat podria ser una
barrera. La resposta dels membres de la comissió és que el concepte seria
delimitat.

-

Del Grup Municipal del Partit Popular, pregunten si dels 3 espais analitzats per
ser espais de confort climàtic la idea és també fer una prova pilot als 3 districtes.
La resposta és que partint d’una prova pilot es repliqui a més lloc de la ciutat que
tingui un espai tancat, un espai obert i població vulnerable a l’entorn. Eloi Badia
afegeix que la DEC contempla que tothom tingui a 400 metres un refugi climàtic o
punts de trobada.

-

Eloi Badia informa que una nova llei de residus de la Generalitat de Catalunya està
entrant en fase parlamentària. L’Agència de Residus de Catalunya ha convocat
sessions de participació de l’avantprojecte de la llei de prevenció i gestió de
residus i d’ús eficient dels recursos, que ha de permetre alinear les polítiques de
Catalunya amb les establertes per la Unió Europea i en matèria d’economia
circular i lluita contra el canvi climàtic. L’Ajuntament de Barcelona hi està
participant. Ho valora com un pas qualitatiu i considera important que tothom hi
puguem incidir.

-

Des de PwC proposen que es recullin bones pràctiques de reducció de plàstic i es
comparteixin iniciatives innovadores de plàstic zero al sector empresarial i
ciutadania, que es posin en valor i que s’hi destinin recursos, com ara premis.

-

Des de S0bres Mestres, es posicionen sobre els envasos d’un sòl ús en els grans
esdeveniments que es fan a la ciutat sobre els quals l’Ajuntament de Barcelona té
competències. Afirmen que cal rebutjar les propostes que fan servir envasos d’un
sòl ús. Posa l’exemple que quan han participat en l’organització d’actes durant les
Festes de La Mercè, l’Ajuntament els ha fet firmar la clàusula de contracte que el
parament havia de ser d’un sòl ús, per temes d’higiene, però sense firmar res per
obligar a fer la recollida selectiva. Insisteix en que s’han d’ambientalitzar les festes
majors dels barris, ja que impliquen molta gent i molts residus.
El regidor en pren nota i respon que, tant en temes de contractació pública com de
compra verda, s’estan introduint criteris ambientals, però que s’ha d’actuar també
en àmbits propis i amb competències directes, com els mercats, menjadors
escolars, etc. Diu que és cert que s’ha de fer un salt qualitatiu i s’han d’anar
introduint a totes les licitacions i a tota la compra criteris ambientals i socials.
Afegeix que la DEC declara 5 esdeveniments importants de la ciutat que han de
ser models i exemplificadors pel que fa a l’ambientalització. En els casos de les
festes majors, planteja que ho hem de posar fàcil a les entitats dels barris i al teixit
veïnal dels territoris que les organitzen i hem de sensibilitzar-les perquè incorporin
aquests criteris.

-

Des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials comparteixen la bona
pràctica de gots reutilitzables que s’estan fent pròpies les entitats de barris del
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Coll, que hi estan apostant i s’estan fent forts en la compra de gots perquè sigui
així en tots els actes.
-

Des de l’entitat Aturem el Canvi Climàtic, demanen que en l’apartat de relats del
Mapa Barcelona + Sostenible es puguin incorporar fotografies.

-

Finalment, Patrícia Rovira explica que s’ha fet una feina d’avaluació dels grups de
treball incloent enquestes, amb l’objectiu de millorar les metodologies de
funcionament dels grups existents i dels futurs. Els resultats encara s’estan
processant.

Acords:
El Consell aprova per unanimitat donar suport al Manifest per a la defensa del verd i la
biodiversitat.
5. Nou reglament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
Presentació de la proposta del grup de treball i de la Comissió Permanent per a la
seva aprovació per part del Consell
El vicepresident Lluís Sala presenta la proposta de nou reglament que fan des del grup
de treball creat amb aquesta finalitat i des de la Comissió Permanent, que s’ha enviat
prèviament per correu electrònic a tots els integrants del Plenari.
Explica que, per adaptar tots els consells sectorials de l’Ajuntament de Barcelona a
l’actual reglament de participació ciutadana, ha estat necessària fer una revisió del
reglament de funcionament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
Es va crear un grup de treball del Consell, obert a les organitzacions de la xarxa
Barcelona + Sostenible, que va treballar en aquesta revisió del reglament en sessions
presencials. El grup de treball va presentar la seva proposta de reglament a la Comissió
Permanent, que va incorporar les seves aportacions i va aprovar la versió que s’ha enviat
prèviament al Plenari. Ara ha de passar per l’aprovació del Plenari del Consell Ciutadà per
la Sostenibilitat. Després passarà per l’aprovació de la Comissió de Govern i, finalment,
Plenari Municipal.
Després de l’aprovació del nou reglament per part del Plenari Municipal, es procedirà a la
renovació de membres del Consell.
Sintetitza els canvis principals proposats en el nou reglament, començant per la
composició del plenari:
-

-

Pel que fa als representants de les entitats dels territoris es manté un representant
de les entitats del Consell de sostenibilitat o òrgan assimilable de cada districte.
Un màxim de 10 organitzacions significatives de ciutat, designades per la
Presidència i escoltada a la Permanent, entre les quals s’inclouran els agents
econòmics i socials reconeguts en la concertació: els sindicats CCOO i UGT,
Foment del Treball i PIMEC.
Un màxim de 7 administracions públiques (fins ara eren 4), entre les quals
s’inclouran la Generalitat, la Diputació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Un màxim de 15 representants d’entitats cíviques i ciutadanes (fins ara eren 10)
Un màxim de 9 representants del sector empresarial (fins ara eren 10)
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-

Un màxim de 9 representants de centres educatius (fins ara eren 10)
Un màxim de 6 representants de col·legis professionals (fins ara eren 4)

Desapareixen els sindicats com a sector diferenciat. Els reconeguts a la concertació
s’incorporen directament com a organitzacions significatives de ciutat, i altres sindicats
formen part del sector d’entitats cíviques.
Les organitzacions dels diferents sectors de la xarxa Barcelona + Sostenible s’incorporen
per procés electiu com al reglament actual, amb la diferència que per les condicions
determinades pel reglament de Participació de Barcelona, 2/3 es designen per votació i
l’altre 1/3 aleatòriament entre els membres de la xarxa de cada sector, com a mecanisme
per afavorir la pluralitat.
Es proposen dues vicepresidències, elegides per majoria absoluta del Ple i amb les
mateixes atribucions.
Respecte a la Comissió Permanent, es proposa que la composició sigui d’entre 10 i 20
representants de les organitzacions del Ple, elegides pel Ple. Els grups polítics no formen
part de la Permanent.
El quòrum de constitució que es proposa és 1/5 de membres. En el reglament actual, el
quòrum és de 1/3 de membres al Plenari i 1/2 a la Comissió Permanent. Aquest és un
dels punts que se sotmet a deliberació: si l’assistència d’una cinquena part del Plenari és
suficient per tirar endavant una sessió.
Pel que fa a altres participants, com ara la ciutadania a títol personal, s’ha contemplat i
proposat que poden participar i intervenir puntualment en les sessions, amb veu però
sense vot, vehiculant la petició a través del Consell del seu barri.
Lluís Sala exposa 3 àmbits concrets mes:
Grups de treball: al nou reglament s'afegeix que a cada grup de treball hi ha d'haver una
persona membre del Ple del Consell 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 com a portaveu
de 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.
Informa que ara s’ha de decidir si la proposta de nou reglament s’aprova.
Preguntes i intervencions realitzades pels membres del Consell en relació amb el
reglament:
-

Des del Grup Municipal del Partit Popular pregunten si les normes de
participació ciutadana han estat validades, degut a que es va anunciar la
sentencia sobre un dels recursos que es van interposar a la multi-consulta i, per
tant, si la proposta de nou reglament es pot aprovar en aquest Plenari.
Eloi Badia respon que la multi-consulta ciutadana no és del mateix àmbit del que
tractem al Ple: el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és òrgan de governança i de
participació de l’Ajuntament de Barcelona.

-

S’inicia una deliberació sobre el quòrum de constitució. Des de Pimec es proposa
que, a més de requerir la presència de 1/5 de membres del Ple per a la seva
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constitució, es garanteixi també la presència de 1/5 de membres de la Comissió
Permanent al Ple.
Des d’Eco-union es valora que la Comissió Permanent és un òrgan executiu del
Ple, com a forma d’organització més efectiva d’aquest Consell. Opinen que amb
l’establiment d’un sol mínim per al quòrum de constitució del Ple és prou
democràtic i representatiu, i no cal afegir un requeriment addicional de que hi hagi
al Ple un mínim de membres de la Comissió Permanent. També recorda que amb
els antecedents d’aquest Consell mai s’ha donat el cas que només hi hagi assistit
1/5 de membres.
PIMEC respon que, precisament, cal presència de la Comissió Permanent al Ple
perquè és qui ha treballat les propostes prèviament.
Patrícia Rovira explica que per desenvolupar la proposta de reglament del Consell
Ciutadà per la Sostenibilitat, a proposta de Democràcia Activa i Descentralització
de l’Ajuntament, s’ha utilitzat com a base el reglament del Consell de Cooperació,
ja adaptat al nou reglament de participació i ja aprovat. Afegeix que, en qualsevol
cas la idea és, precisament, revisar la proposta.
Finalment, es tanca el debat sense incorporar canvis.
Acords:
El Ple del Consell aprova la proposta de reglament amb el text complet proposat, sense
incorporar canvis, amb l’abstenció del Grup Municipal del PP.
6.

Torn obert d’intervencions.
-

Des d’Eco-Union celebren el nou reglament, considerant que hem aconseguit un
consell més democràtic i amb més representació de les entitats i ciutadania.

-

Des de PwC afegeixen que, segurament, hi ha grups empresarials que poden
acostar-se més a aquest consell, i posen l’exemple del grup de creixement verd,
que aposta per la sostenibilitat, amb beneficis per a la ciutat i actives al territori.
Pregunten quin és el mecanisme per incloure empreses que aposten per impulsar
projectes de sostenibilitat.

-

Eloi Badia respon que el primer que han de fer les empreses és adherir-se al
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i formar part de la xarxa Barcelona +
Sostenible, i després participar en els grups de treball, la Taula Plàstic Zero o que
en creïn de nous, l’important és sumar.

-

Des de la Xarxa d’Economia Solidària –XES subratllen que el més important és
que han de ser empreses que es postulin per un model econòmic que sumi a
aquesta transició ecològica i estar en aquests espais. Posen l’alerta sobre els
models empresarials que no passin realment per la justícia climàtica ni per una
transició ecològica justa, però que ens parlen de creixement verd. Comenten que
s’està obrint una línia de turisme anomenat sostenible, amb la certificació
Biosphere. S’ha de considerar que no totes les iniciatives porten cap a un model
de desenvolupament sostenible a la ciutat.
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7.

Cloenda a càrrec del president Eloi Badia.

El president i regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Eloi Badia, agraeix a
tothom la participació.
S’aixeca la sessió a les 19.30 h.

Secretària del Consell

VIP La Presidència
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