Procés de constitució del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat
El Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que
actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el promotor del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible.
Les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament intern es regulen a través d’un Reglament
intern aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 3 d’octubre de 2014. A
partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, el fins ara Consell Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat es transforma en el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
Amb el nou reglament, es cerca que el Consell representi els diferents col·lectius i sectors implicats en
l'assoliment dels objectius del Compromís i sigui alhora el promotor de noves estratègies d'implicació,
corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.
El procés previst per constituir el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat des de l’aprovació del Reglament
intern és el següent:

3 d’octubre de 2014

El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda
aprovar definitivament el Reglament intern de funcionament del Consell
Ciutadà per la Sostenibilitat.

3 de novembre de 2014

Es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre del
Reglament de funcionament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.
El procés de constitució del Consell i el calendari previst es fan públics al
web de Barcelona + Sostenible.
Així mateix, es publica al web la llista provisional de signants del
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat classificats per sectors. La llista
servirà perquè els interessats puguin presentar-se com a candidats a
representar el seu sector dins el Consell. En el cas que per nombre de
candidats es requereixi un procés electiu dins algun sector, la llista servirà
també per determinar els electors.

4 de novembre de 2014

Entra en vigor el Reglament intern de funcionament del Consell Ciutadà per
la Sostenibilitat.
Té lloc la jornada Fem Xarxing, Fem Consell, una cita de signants del
Compromís per enfortir les relacions dins de cada sector, compartir idees i
prioritats, conèixer el rol del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i el procés
electiu per formar-ne part.

Del 4 al 14 de novembre
de 2014

Període de presentació d’esmenes a la llista provisional de signants del
Compromís classificats per sectors. Les organitzacions signants que
detectin un error o considerin que haurien d’estar ubicades en un sector
diferent, poden enviar un correu electrònic demanant el canvi a
bcnsostenible@bcn.cat.
La llista definitiva de signants per sectors es publicarà el 17 de novembre.

Del 10 al 28 de novembre
de 2014

Presentació de candidatures dels diferents sectors al Consell Ciutadà per la
Sostenibilitat. Les candidatures es presentaran en un format de fitxa
estàndard i s’aniran publicant al web de Barcelona + Sostenible a mida que
es presentin.
Un candidat només es pot presentar per una entitat, no en representació de
diverses entitats.
La fitxa per presentar la candidatura inclourà el nom de l’entitat, el nom de
la persona que es presenta, el seu càrrec o funció dins l'entitat i el nom de
com a mínim dues entitats signants del Compromís que recolzin la
candidatura (no cal que siguin del seu mateix sector). Hi haurà un camp
obert per afegir informacions com ara un resum de la trajectòria de l’entitat
en matèria de sostenibilitat, una breu semblança del candidat, temes en què
vol incidir en el treball al Consell i/o dades de contacte. Es podrà incloure
també una fotografia (de l’entitat o de la persona) i un enllaç amb més
informació.

5 de desembre de 2014

Es tanca i difon la llista definitiva de candidats de cada sector.

Del 9 al 15 de desembre
de 2014

Procés electiu dins els sectors en què hi hagi més candidats que places, si
es dóna el cas. Particularment en els casos dels sectors associatiu i cívic i
del sector empresarial, donat el gran nombre de signants, en cas necessari
es facilitarà la votació dels candidats a través del següent procediment:
· Votació durant una setmana en seu a Nil Fabra, 20. Si durant la setmana
s'organitza una activitat d'alta afluència, es pot oferir també espai per
votació.
· Els votants han de portar document d’identitat i document en què l’òrgan
competent de la seva entitat certifiqui o faci constar que és el representant
de l’entitat o persona delegada per votar.
· Els votants del sector associatiu i cívic i/o empresarial podran votar fins a
tres candidats del seu sector.
· Obertura de l'urna i recompte de vots en sessió pública, el dia 15 de
desembre per la tarda.

16 de desembre de 2014

Publicació al web de la proposta de membres resultants del procés:
representants dels sectors associatiu i cívic, empresarial, universitats,
col·legis professionals, sindicats, administracions, centres educatius.

A partir de gener de 2015

Nomenament de membres del Consell per decret d'alcaldia: regidors o
regidores o persones delegades; representants de les organitzacions
signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat elegides per les
organitzacions del seu mateix sector; representants de les entitats més
significatives de la ciutat, signants del Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat, proposades pel president o presidenta; representants dels
districtes.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

