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ÒRGAN GESTOR GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS
URBANS

22XF0826

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana, en el seu article 38, "altres metodologies de participació deliberatives", planteja que, en el marc

dels diferents processos participatius, l'Ajuntament ha de promoure les metodologies de participació que siguin més adequades, especialment

aquelles que promouen la diagnosi i la deliberació ciutadana, com ara les assemblees deliberatives.

Atès que el mes de desembre del 2021, es realitzava la primera sessió de la "Asamblea Ciudadana para el Clima", l'assemblea deliberativa

espanyola amb la crida "Una España más segura y justa ante el cambio climático ¿Cómo lo hacemos?", com un fòrum de participació ciutadana

pioner a Espanya que ha permès compartir coneixements i identificar i debatre propostes per avançar en la resposta urgent al canvi climàtic que

necessita l'estat espanyol, procés que actualment es troba en la seva fase final.

Atès que el Plenari del Consell Municipal, en data 23 de juny de 2022, va aprovar una proposició per impulsar l'Assemblea Ciutadana pel Clima de

Barcelona, formada per ciutadans i ciutadanes triats de forma aleatòria, que es reuniran per debatre mesures per fer front a l'emergència climàtica.

Atès que s'ha justificat la necessitat de promoure un procés deliberatiu per debatre la situació d'emergència climàtica a la ciutat  i concretar accions i

solucions per a millorar-la.

Per totes aquestes raons, i en ús de les atribucions que conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,

DISPOSO

PRIMER.- APROVAR i CONVOCAR la celebració d'un procés participatiu, Assemblea Ciutadana pel Clima, amb efectes del dia següent de la seva

publicació, que es desenvoluparà de conformitat amb les especificacions de l'annex que s'acompanya al present, amb la normativa reguladora

d'aquest procés.

SEGON.- FACULTAR, a la Direcció de  serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans de

l'Àrea d'Ecologia Urbana, i al Departament de Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana, com a òrgans administratius responsables del

funcionament del procés participatiu, per dur a terme les actuacions necessàries per preparar adequadament l'esmentada convocatòria i el

desenvolupament del procés.

TERCER.- AUTORITZAR la quantitat de 34.470,00 euros per fer front a les despeses per compensació en forma de dietes a les persones

seleccionades per participar a l'Assemblea Ciutadana pel Clima, amb càrrec al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2022,

i a l'aplicació pressupostària D/22626/15011 de la Gerència de Medi Ambient.

QUART.- DELEGAR en el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica les facultats necessàries per fer els nomenaments, gestionar les

persones participants i tramitar els pagaments oportuns segons el que s'estableix en el present decret i el seu annex.

CINQUÈ.- PUBLICAR aquest decret al web de l'Ajuntament i a la Gaseta municipal  i

DONAR-NE compte a la Comissió de Seguiment d'aquest procés participatiu.

Any PressupostariDADES 2022

Ex.Pr Org. Econ. Progr. Assentament Ajust Tipus Actuació D.Compt. Contracte PGC Import   

2022 0502 22626 15011 6000161747 0000 A1(0) 19.07.2022 6290900022       34.470,00 

Import Total       34.470,00 
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Jordi Cases Pallares el dia 16/09/2022 a les 12:20, que certifica.
Ada Colau Ballano el dia 16/09/2022 a les 11:38, que resol;

MARIA TERESA LLOR SERRA el dia 09/09/2022 a les 14:43, Presa de raó;
Janet Sanz Cid el dia 07/09/2022 a les 14:49, que proposa;

Frederic Ximeno Roca el dia 30/08/2022 a les 09:36, que dóna el vistiplau;
EDUARDO MARIA CUSCO MOYA el dia 29/08/2022 a les 10:23, que tramita;

El document original ha estat signat electrònicament per:



 

ANNEX 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL PROCÉS DELIBERATIU ASSEMBLEA 
CIUTADANA PEL CLIMA DE L´AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 

1. Marc jurídic 

Aquest procés participatiu s’emmarca i es desenvolupa a partir del Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal el 27 de maig de 2022.  

Concretament, el Reglament de Participació Ciutadana, en el seu article 38, Altres 
metodologies de participació deliberatives, planteja que en el marc dels diferents 
processos participatius, l’Ajuntament ha de promoure les metodologies de participació 
que siguin més adequades, especialment aquelles que promouen la diagnosi i la 
deliberació ciutadana, com ara les assemblees deliberatives. 

Aquesta normativa desplega i concreta el procés deliberatiu de ciutadania anomenat 
Assemblea Ciutadana pel Clima de l’Ajuntament de Barcelona, la segona assemblea 
ciutadana que té lloc a la ciutat, després del Fòrum Jove. En concret planteja la 
normativa de funcionament, el plantejament metodològic, el calendari i la dotació 
econòmica del procés. 

 
 

2. Antecedents 
 
Pel que fa a l’àmbit de les Assemblees ciutadanes locals, a Barcelona es va dur a 
terme el Fòrum Jove BCN 2021 en el que hi van participar 99 joves escollits per 
sorteig a partir del padró. Els joves es van encarregar de delimitar, estudiar, proposar i 
aprovar mesures amb l’objectiu d’incorporar-les a les polítiques públiques municipals. 
A través d’una dotzena de sessions deliberatives i organitzats en grups de treball, els i 
les participants van prioritzat les àrees temàtiques que els afectaven, es van informar 
de primera mà amb responsables municipals i experts de diferents àmbits, van 
treballar les propostes i, finalment, les van sotmetre  a votació per aprovar-les i elevar-
les al Govern municipal, que els va fer retorn en l’acte final d’aquest procés 
participatiu. 
 
El Fòrum Jove BCN  es va tancar amb l’aportació de vint iniciatives que s’incorporaran 
a les polítiques públiques del Govern municipal. 
 
Pel que fa a l’àmbit de la participació ciutadana en canvi climàtic, des de l’Ajuntament 
de Barcelona s’impulsa la Taula d’emergència Climàtica que és un grup de treball 
del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. La Taula es va crear amb l’objectiu d’elaborar 
els continguts de la Declaració d’Emergència Climàtica (motiu pel qual es va fer un 
procés participatiu en el que van participar més de tres-centes persones representants 
d’unes dues centes organitzacions)  i per fer-ne el seguiment. La Declaració va entrar 
en vigor el 15 de gener de 2020. El setembre del 2021 es va convocar per fer una 
sessió monogràfica extraordinària sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, amb 
presència d’experts, representants d’organitzacions, entitats i empreses de la Xarxa 
Barcelona+Sostenible i persones interessades. I l’any 2022 se celebraran 3 sessions 
de la Taula d’emergència Climàtica on en sessions plenàries i en grups més reduïts es 
tractaran temes com el model energètic, el model d’alimentació, el model de mobilitat, 



 

el model cultural i educatiu, el model de consum i residus, la salut, el model urbà, la 
cura de l’aigua del verd i les desigualtats.  
 
El desembre del 2021, es realitzava la primera sessió de la Asamblea Ciudadana para 
el Clima, l’assemblea deliberativa espanyola amb la crida “Una España más segura y 
justa ante el cambio climático ¿Cómo lo hacemos?” Aquest fòrum de participació 
ciutadana pioner a Espanya ha permès compartir coneixements, identificar i debatre 
propostes per avançar en la resposta urgent al canvi climàtic que necessita l’estat 
espanyol. Cent ciutadans i ciutadanes espanyols seleccionats de manera independent 
i aleatòria sobre la base de uns criteris objectius d’estratificació (edat, gener, nivell 
educatiu, procedència geogràfica i residència en àrea urbana o rural, entre d’altres) 
s’han reunit durant 5 caps de setmana per preparar unes recomanacions que seran 
públiques i debatudes al Govern i al congrés dels diputats per facilitar el debat i la 
presa de decisions en matèria de política climàtica. Actualment aquest procés es troba 
en la seva fase final. 
 
 
3. Què és l’Assemblea Ciutadana pel Clima? 
 
L’Assemblea Ciutadana pel Clima és  un procés deliberatiu de 100 persones entre 
els 16 i els 75 anys per debatre la situació d’emergència climàtica a la ciutat  i 
concretarà accions i solucions per a millorar-la, tot donant resposta a la pregunta:  Què 
podem fer per a fer front a l’emergència climàtica? 
 
En els fòrums o assemblees deliberatives, un grup de ciutadans i ciutadanes 
seleccionats a l’atzar, representatius de la ciutadania de Barcelona (a partir d’un 
sorteig estratificat), dediquen un temps  significatiu aprenent i  debatent en un procés 
deliberatiu guiat per elaborar una sèrie de recomanacions col·lectives que inspiraran i 
informaran a les autoritats públiques. Existeixen diversos models de processos 
deliberatius com poden ser: Assemblees Ciutadanes, Jurats Ciutadans, Conferències 
de Consens, Cèl·lules de Planificació i Enquestes Deliberatives entre d’altres. 
 
La Democràcia deliberativa pretén  impulsar  que les decisions polítiques siguin  el 
resultat de un debat just i raonat  entre la ciutadania. Aquest tipus  de democràcia 
dona  lloc  a una governança on es dona veu a persones de tots els estrats socials  en 
les deliberacions, per influir directament en les decisions polítiques en polítiques 
sectorials.  
 
El canvi climàtic és una realitat i tenim 8 anys clau per actuar per frenar el canvi 
climàtic, evitar que els danys siguin irreversibles i que el nostre planeta no sigui un lloc 
on sigui difícil de viure-hi. El canvi climàtic ja està afectant la nostra ciutat i la nostra 
salut, amb més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems (pluges 
torrencials, sequeres, llevantades). Reduir dràsticament les nostres emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle implica revisar la nostra manera de viure, repensar què 
comprem, què mengem, com ens vestim i com ens movem, entre d’altres. També cal 
pensar com ens adaptarem a tots aquests canvis. Barcelona està compromesa amb la 
lluita contra el canvi climàtic i volem iniciar un procés deliberatiu per conèixer de 
primera mà les reflexions i necessitats de la ciutadania de Barcelona per fer front a la 
crisi climàtica. Per això, des de l’Ajuntament volem generar un espai de participació 
directa amb les persones de la ciutat per a identificar i debatre les necessitats i 
solucions derivades de l’emergència climàtica. 
 
 



 

4. Objecte de l’Assemblea Ciutadana pel Clima 
 
Aquesta assemblea deliberativa té l’objectiu de concretar les polítiques municipals 
necessàries en alguns temes (3) escollits per les persones participants per fer front a 
la crisi climàtica a la ciutat de Barcelona. Els debats serviran  per fer recomanacions a 
l’Ajuntament de Barcelona, i l’Ajuntament haurà de donar resposta i executar aquelles 
que es valori tècnicament viable implementar. 
 
 
5. Àmbit territorial i Sectorial 
 
L’Assemblea Ciutadana pel Clima es duu a terme al conjunt de la ciutat de Barcelona, 
tot i que les propostes d’aquesta deliberació poden incloure propostes limitades a un 
territori inferior (barri, districte) o recomanacions per treballar en un context més ampli 
(per exemple Àrea Metropolitana), sempre en el marc de les competències municipals. 
 
L’estratificació de la població per edat és de 16 a 75 anys, contemplant una 
representació territorial per districtes de les persones que formaran d’aquest procés 
deliberatiu. 
 
 
6. Compensació econòmica de les persones seleccionades per participar a 

l’Assemblea Ciutadana pel Clima 
 
En aquesta metodologia deliberativa es considera que la compensació econòmica és 

un factor clau per aconseguir incloure  persones de perfils diversos que no acostumen 

a participar en la presa de decisions públiques. Per aquesta raó, les persones que 

finalment hi participin, després del sorteig de les persones que han accedit a participar,  

rebran una compensació econòmica de 9 euros bruts l’hora, amb una previsió màxima 

d’11 sessions participatives (incloent la possible sessió addicional; no s’hi inclou la 

sessió de retorn)  amb un total de 38 hores de debat i deliberació en el procés en el 

seu conjunt (que es durà a terme des del setembre 2022 fins el febrer del 2023).  

En total seran un màxim de 342 € bruts per persona. La forma de pagament serà en 
una única vegada en finalitzar les sessions de l’any 2022. 
 
El pagament de les hores es basarà en els fulls d’assistència de cada sessió que la 
persona haurà de signar tant a l’entrada com a la sortida. Només es pagaran les hores 
d’assistència acreditades mitjançant aquests fulls d’assistència.  
 
A més, es preveu el pagament de dietes a 5 persones membres de la Comissió de 
Seguiment.  Rebran una compensació econòmica de 9 euros bruts l’hora, amb una 
previsió de 3 reunions d’una durada de 2 h cadascuna. En total seran un màxim de 54 
€ bruts per persona i la forma de pagament també serà en una única vegada en 
finalitzar les sessions de l’any 2022. 
 
Aquestes despeses de compensació per la participació de les 100 persones 
seleccionades representen la quantitat total de 34.200 € i la dels membres de la 
Comissió de Seguiment la quantitat total de 270 € . 
 
 
 



 

7. Àmbit temporal i fases del procés 
 

A aquest procés està previst dedicar-hi 38 hores, en 11 sessions deliberatives: 10 
sessions amb un total de 35 hores en sessions el 2022 i 1 sessió de retorn amb un 
total de 3 hores el 2023 al final del procés. 
 
Les fases del procés  participatiu de l’Assemblea Ciutadana pel Clima seran  les 
següents:  

 
Fase 1. De selecció, d’informació i sorteig (juny- juliol 2022) 
Fase 2. De debat d’agenda (setembre 2022) 
Fase 3. De debats temàtics (octubre-novembre 2022) 
Fase 4. D’exposició i retorn de propostes (desembre 2022-febrer 2023) 
Fase 5. De seguiment (març 2023-març 2024) 

 
Les dates podran ser modificades per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una 
comunicació prèvia a través dels canals municipals pertinents, en cas que sigui 
d’interès públic, de necessitat, de l’evolució de la situació sanitària o que tinguin lloc 
circumstàncies sobrevingudes. 
 
 
8. Qui hi pot participar 
 
En la fase 2  de debats d’agenda 
 

- Les 100 persones seleccionades per sorteig.  
 
En la fase 3 de de debats temàtics 
 

- Les 100 persones seleccionades per sorteig que ja han participat en la fase 
2 de debat d’agenda. 

 
- Les entitats de la xarxa Barcelona+Sostenible, a través del Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat de la ciutat, podran emetre opinions, presentar 
propostes, ampliar temes, o demanar presentar les seves propostes 
temàtiques a l’Assemblea Ciutadana,  si aquesta ho acorda.  

 
En la fase 4 d’exposició de propostes i retorn 
 

- Les 100 persones seleccionades per sorteig.  
 

- Les entitats de la xarxa Barcelona+Sostenible a través del Consell Ciutadà 
per la Sostenibilitat de la ciutat podran emetre opinions, presentar 
propostes, ampliar temes, o demanar presentar les seves propostes 
temàtiques a l’Assemblea Ciutadana,  si aquesta ho acorda. 

 
En la fase 5 de seguiment 
 

- Les 100 persones seleccionades per sorteig. 
 

- Qualsevol ciutadà/na o organització pot fer seguiment d’aquest procés a la 
plataforma Decidim.barcelona 
 



 

 
9. Canals de participació 
 
Els canals de participació per l’Assemblea Ciutadana pel Clima son els següents: 
 

● Debats i sessions presencials deliberatives per la fase de debats d’agenda i 
temàtiques. 

● La plataforma de participació digital Decidim.barcelona. 
 
Tota la informació amb les dates i els llocs de les sessions i actes presencials o digitals 
es publicarà a través de la plataforma Decidim.barcelona i es comunicarà mitjançant 
els canals de comunicació municipals establerts. 

 
 

10. Desenvolupament del procés de l’Assemblea Ciutadana pel Clima per fases  
 
Fase 1  de selecció, informació i sorteig 
 
Fase informativa d’enviament de la carta de convocatòria de l’Assemblea Ciutadana 
pel Clima i la pregunta que vol contestar aquest procés deliberatiu. La informació 
s’envia a  una mostra de 20.000 persones entre 16 i 75 anys, 
 
La pre-selecció de les participants es basa en una sèrie de criteris d’estratificació 
social en funció del sexe/gènere, l’edat, l'origen i el barri on es viu. A partir de la 
voluntat explícita de participar-hi per part de les persones pre-seleccionades s’acaba 
de concretar la composició final de forma aleatòria, assegurant que correspongui 
a una mostra representativa demogràficament i socioeconòmica de la ciutadania 
de Barcelona.  
 
A partir de les persones que contestin el qüestionari es farà un segon sorteig per 
decidir les 100 persones participants i les 100 substitutes  que siguin el més 
representatives possible de la ciutadania de la ciutat de Barcelona. 
 
Aquesta fase s’inicia al juny de 2022 i acaba la primera quinzena de setembre de 
2022. 
 
Fase 2 debat d’agenda 
 
Aquesta fase es farà en les següents sessions: 
 

● 1a sessió el 17 de setembre de 10h a 14h. S´oferirà dinar a les persones 
participants de 14h a 15h.  

● 2a sessió el 17 de setembre de 15h a 18h.  
● 3a sessió el  30 de setembre de 17 a 20h. 

 
Aquestes sessions tenen per objectiu a definir quins temes troben més centrals per 
contestar la pregunta formulada al Assemblea Ciutadana pel Clima. 
 
Es treballarà en plenari i en grups reduïts d’un màxim de 10 persones. El primer dia es 
preveu fer la presentació del procés i explicar la dinàmica de les sessions. La 
metodologia de les sessions serà:  
 



 

● Primera agenda de les persones participants. Las persones participants 
responen a la pregunta de la carta, comparteixen  problemes i  idees sense  
informació addicional.  L’objectiu  d’aquest espai  és que sense cap influència 
d’informació facilitada per l’Ajuntament o d’altres agents s’expressin lliurament i 
exposin les seves idees i prioritats a partir de les seves experiències vitals. 
Aquest espai es faria per grups de debat de màxim 10 persones. 

● Presentació del marc municipal. Es presenten les dades sobre canvi climàtic 
que disposa l’Ajuntament i s’expliquen les polítiques públiques per fer front a 
l’emergència climàtica que s’impulsen des de l’administració  local. Aquest 
espai es faria en format plenari la primera part i en format de grups per 
aclariments de l’exposició que puguin demanar les persones participants. 

● Primera concreció d’idees. Amb les dades i informacions aportades per les 
persones ponents, les persones participants concretaran les seves idees 
inicials en petit grup per si cal retocar-les o canviar-ne les prioritats. 

● Aportació de persones expertes externes a l’administració. Les persones 
participants proposen sobre quins temes els agradaria debatre i si pensen que 
cal una visió experta per aprofundir-hi. Es comptarà amb un grup d’experts i 
expertes d’emergència climàtica.  

● Priorització agenda (3 temes). Per grups i per plenari, tancar el document. 
 
Aquesta fase s’inicia el 17 de setembre i finalitza el 30 de setembre de 2022. 
 
Fase 3 de debats temàtics 
 
En aquesta fase es realitzaran 6 sessions de debat temàtic reproduint  metodologies 
del debat experimentades  a  les sessions d’agenda: treball en plenari i grups reduïts. 
 
Les dates previstes son: 

         
● 4a sessió el  21 d'octubre de 17 a 20 h 
● 5a sessió el 22 d’octubre de 10 a 14 h 
● 6a sessió el  4  de novembre de 17 a 20 h  
● 7a sessió el 5 novembre de 10 a 14h 
● 8a sessió el 18 novembre de 17 a 20 h 
● 9a sessió el 19 de novembre de 10 a 14 h 

 
Segons els temes seleccionats a les sessions del mes de setembre s’elaboraran les 
dinamitzacions específiques per part de l’equip dinamitzador responsable de la 
conducció i facilitació de les sessions. 
 
Aquesta fase s’inicia l’1 d’octubre i finalitza el 30 de novembre de 2022. 
 
Fase 4 d’exposició  i retorn de propostes 
 
Les persones participants a l’Assemblea Ciutadana treballaran amb l’equip 
dinamitzador per fer el document de resultat del procés amb les recomanacions 
informades per l’Ajuntament de Barcelona. També escolliran un grup de representants 
que farà de portaveu per la seva presentació. 
 
La sessió de tancament i votació de les propostes i recomanacions per part de les 
persones participants a l’Assemblea Ciutadana pel Clima està prevista el 16 desembre 
de 16 a 20 h. 
 



 

El grup escollit de representants de l’Assemblea entregarà i exposarà el document final 
amb les recomanacions de propostes per fer front a l’emergència climàtica resultants 
del procés deliberatiu als grups municipals, incloent el regidor d’Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica i el regidor de Participació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta 
sessió està prevista pel mes de gener de 2023. 
 
El document final amb les recomanacions de propostes s’exposaran a la web 
municipal, a la plataforma Decidim.barcelona i també en l’òrgan reglat de participació, 
el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i els seus grups de treball de canvi climàtic. 
 
L’equip de govern donarà resposta per escrit a les propostes presentades per 
l’Assemblea Ciutadana pel Clima.    
 
Per anunciar les propostes seleccionades i acceptades per l’Ajuntament de Barcelona, 
per implantar-les com a resultat del procés deliberatiu, es farà retorn a través dels 
canals de comunicació i participació municipals abans dels 15 dies posteriors a la seva 
notificació a l'Assemblea Ciutadana pel Clima. 
 
Aquesta fase s’inicia l’1 de desembre de 2022 i finalitza el febrer de 2023. 
 
 
Fase 5:  de seguiment 
 
Es preveu que una Comissió de Seguiment s’encarregarà de l’impuls i del seguiment 
del desenvolupament i l’execució de les propostes aprovades o validades per 
executar-se.  
 
Aquesta fase de seguiment està previst que es desenvolupi a partir del 12 de febrer 
del 2023 i finalitzi el març del 2024. Es farà un informe del seguiment que es 
presentarà a l’espai de govern que es determini. 
 
 
Les dates podran ser modificades per l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una 
comunicació prèvia a través dels canals municipals pertinents, en cas que sigui 
d’interès públic, de necessitat, de l’evolució de la situació sanitària o que tinguin lloc 
circumstàncies sobrevingudes. 
 
 
11. Òrgans responsables del procés 
 
La regidoria que impulsa el procés de l’Assemblea Ciutadana pel Clima és la Regidoria 
d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’òrgan administratiu responsable del 
procés participatiu és la Direcció de Serveis de l'Oficina de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat de la Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana, amb l’acompanyament i 
suport del Departament de Participació de la Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana.   
 
Mitjançant el present Decret es delega en el regidor d'Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica les facultats necessàries per fer els nomenaments, gestionar les persones 
participants i tramitar els pagaments oportuns segons el que s’estableix en el present 
decret. 
 
 
 



 

12. Comissió de seguiment 
 
La Comissió de Seguiment de l’Assemblea Ciutadana pel Clima estarà formada per:  
 

● 1 persona de la Regidoria d’Emergència Cllimàtica i Transició ecològica 
● 1 persona de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
● 1 persona de la Regidoria de Participació 
● 1 persona del Dept. de Participació d’Ecologia Urbana 
● 3 persones membres del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat  
● 4 persones representants d’entitats que treballen en l’àmbit de l’acció climàtica 

a la ciutat  
● 1 representant de cada grup municipal amb representació política de 

l’Ajuntament de Barcelona (fins a un màxim de 7 en total) 
● 5 Persones integrants de l'Assemblea (amb participació remunerada per les 

sessions del 2022) 
 
La composició de la Comissió de seguiment, dona compliment al nou reglament de 
participació ciutadana (aprovat el 27 de maig de 2022), ja que la representació de 
representants no institucionals és superior als representants de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
La Direcció de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat exercirà de secretaria 
d’aquesta comissió. 
 
Les funcions d’aquesta Comissió son: 
 

a. Emetre opinions sobre els instruments i la metodologia concreta de debat 
proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre un 
informe. 

b. Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i 
recomanar millores. 

c. Emetre un informe sobre les esmenes presentades per les persones 
participants en els instruments de debat respecte el resum formalitzat en les 
actes de les sessions. 

d. Conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o 
millores. 

e. Altres que se li encomanen amb el decret d’aprovació del procés o 
posteriorment. 

f. Un cop acabada l’assemblea deliberativa, aquesta comissió farà el seguiment 
de les propostes sorgides i s’encarregarà de l’impuls i del seguiment del 
desenvolupament i l’execució de les propostes. 

 
La Comissió de Seguiment estarà assessorada per persones del Grup d’experts i 
expertes en emergència climàtica de Barcelona, equip multidisciplinari de caràcter 
consultiu format per 17 membres. El Grup d’experts i expertes proposaran les 
persones expertes que intervindran en les sessions de l’Assemblea Ciutadana pel 
Clima. 
 
 
13. Informe final del procés 
 
S´elaborarà un informe final que es presentarà als espais de participació i les 
instàncies municipals que es consideri (òrgans de participació de medi ambient, 



 

sostenibilitat i acció climàtica així com de participació ciutadana, entre d’altres) i que es 
publicarà al web municipal i a la plataforma Decidim.barcelona.  
 
 
 
14. Garanties i dubtes vinculats al procés 
 
Els dubtes i qüestions no contemplades en la present normativa seran sotmesos a 
l’aprovació de la Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, prèvia 
proposta de la Direcció de l’Oficina de Canvi Climàtic i la Direcció de Comunicació i 
Participació de l’Àrea d’Ecologia Urbana, amb acord de la Comissió de Seguiment de 
l’Assemblea Ciutadana pel Clima. 
 
 
 
15. Contacte i informació addicional 
 
Els dubtes o qüestions sobre el procés deliberatiu s´han de presentar mitjançant 
correu electrònic a assembleaclima@bcn.cat 
 
Els dubtes sobre la plataforma Decidim.barcelona i el seu funcionament s´han de 
presentar mitjançant el correu electrònic a ajuda@decidim.barcelona 
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