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GRUP DE TREBALL DE RENOVACIÓ DEL REGLAMENT CONSELL CIUTADÀ PER 

LA SOSTENIBILITAT  

Acta de la sessió del 29 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 

Asociación de Permacultura ATTA Alimenta 

También Tu Alma 

Adriana Golia 

Barcelona pel Canvi Òscar Benitez 

CCOO Laura Dieguez 

Cellnex Telecom Rosa Mª Albarrán 

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  

MACBA Lourdes Rubio 

NATUR CAT Josep Lluís Soler 

PIMEC Comerç Miquel Àngel de Garro 

Transports Metroplitans de Barcelona Sònia Centelles 

 

Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de 

Barcelona 

Marta Cuixart, secretària del Consell Ciutadà 

per la Sostenibilitat 

 

Excusats: 

Alejandro Ruiz, Marriot Business Council Northern Spain 

Pablo Urani, Pax Genuine Tourism Advisors 

Orland Blasco, referent dels consells sectorials de l'Ajuntament de Barcelona. Direcció de 

Democràcia Activa i Descentralització.  

  

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 
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Documentació de la sessió 

MODEL DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS CONSELLS MUNCIPALS 

SECTORIALS adaptat al RPC de 6 d’octubre de 2017. DOCUMENT BASE PER AL GRUP DE 

TREBALL DEL REGLAMENT DEL CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBLITAT 

(enviat prèviament per correu electrònic) 

 

Temes tractats i acords presos 

Marta Cuixart informa: 

Aquesta és la segona reunió, i la darrera programada, del grup del grup de que 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. 

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. 

La proposta que desenvolupi el grup de treball, seguidament passarà per la Comissió 

Permanent del Consell i el Plenari, abans dels processos d’aprovació inicial i definitiva. 

Les persones que varen participar a la reunió anterior i totes les que han manifestat el seu 

interès en formar part del grup de treball han rebut per correu electrònic l’acta de la reunió 

anterior, així com un document base per facilitar la reformulació del reglament del Consell 

Ciutadà per la Sostenibilitat a la llum de l’actual reglament de participació ciutadana de 

l’Ajuntament. És un model de reglament que inclou: 

- En negre: text model adaptat al reglament de participació ciutadana 

-  En granat: extractes del reglament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat vigent 

actualment 

- En blau: apunts per a la reflexió i el debat 

Com a dinàmica de la sessió, Marta Cuixart proposa, seguint un suggeriment d’Orland Blasco, 

dividir-se en dos subgrups de 5 persones, un que centri la deliberació en les funcions del 

Consell i dels seus òrgans, i l’altre en la composició. Els participants hi estan d’acord. 

Es procedeix al debat en subgrups i a la darrera part de la sessió es fa una posada en comú. 

S’acorda que Marta Cuixart enviarà al grup un document que reculli els resultats de la sessió, i 

que se seguiran recollint aportacions online dels integrants del grup de treball abans de la 

propera reunió de la Comissió Permanent, prevista el 21 de novembre. 

 

Finalitza la reunió a les 19.30 h. 


