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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL SECTORIAL DE SOSTENIBILITAT I 

MEDI AMBIENT DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
 
 

PREÀMBUL 

 
El govern del Districte de Nou Barris i la seva ciutadania, conscients de que la 
participació de tots els ciutadans i les ciutadanes és la base per construir 
societats plenament democràtiques, lliures i solidàries, volen dotar al Districte 
dels instruments necessaris perquè es puguin discutir, analitzar, proposar i 
desenvolupar conjuntament accions concretes que ajudin a millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Nou Barris en tot allò que tingui a 
veure amb l’àmbit de la Sostenibilitat i el Medi Ambient.  
 
Amb aquesta voluntat es constitueix el Consell Sectorial de Sostenibilitat i Medi 
Ambient del Districte de Nou Barris, creat a l’empara de l’article 48 de les 
Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, i en compliment del 
Reglament Intern del Districte de Nou Barris, aprovat pel Ple del Consell del 
Districte de Nou Barris amb data 15 d’abril de 2002 i pel ple de l’Ajuntament de 
Barcelona de data 26 d’abril de 2002. 
 
 
 

TÍTOL I. NATURALESA, OBJECTE I FUNCI0NS 

 

Capítol 1. Finalitats 

 
 
Art. 1.- Naturalesa 
 
El Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Nou Barris és l'òrgan 
consultiu que té per objecte la participació del moviment ambiental-
sostenibilista i ciutadà en la configuració de la política de sostenibilitat del 
Districte. 
 
El Consell respon a l'esperit de l'Agenda 21, formulada a la Cimera de les 
Nacions Unides sobre la Terra (Rio de Janeiro, 1992) i a la Carta de les Ciutats 
Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d’Aalborg), i a la seva concreció a través 
de l’Agenda 21 de Barcelona. 
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Art. 2.- Funcions 
 
El Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Nou Barris té per 
funcions: 
 
a) Estimular, promoure i vehicular la participació ciutadana en la informació, 

debat i difusió del procés d'elaboració i desenvolupament de l'Agenda 21  
de Nou Barris - Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

 
b) Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a l'elaboració i execució 

de l'Agenda 21 de Nou Barris - Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 
c) Rebre, comentar i debatre informació sobre les diferents actuacions que 

porti a terme el Districte en relació a les millores ambientals i de 
desenvolupament sostenible. 

 
d) Apuntar reflexions i orientacions per a l'elaboració dels criteris de la política 

de sostenibilitat i ambiental del Districte. 
 
e) Emetre informes i propostes sobre els aspectes relatius al medi ambient i la 

sostenibilitat urbana de les polítiques del Districte. 
 
f) Promoure iniciatives d'estudi i anàlisi sobre el medi ambient i la 

sostenibilitat. 
 
g) Generar consens ciutadà en la definició i execució de totes aquelles 

polítiques del Districte que afectin al desenvolupament sostenible de Nou 
Barris.  

 
h) Promoure la participació de les entitats, associacions i ciutadans i 

ciutadanes de Nou Barris en la vida política, social i cultural del territori, amb 
l’objectiu de preservar i millorar el medi ambient.   

 
i) Organitzar la discussió i la consulta d’aquest objectiu amb els diferents 

sectors socials i econòmics del Districte. 
 
j) Proposar debats i altres activitats obertes a la participació i sensibilització de 

tothom. 
 
k) Donar suport a les entitats, associacions i grups que formin part del Consell 

en la realització de les seves activitats. 
 
l) Col.laborar en l’impuls i facilitar la canalització d’informació i idees entre el 

govern del Districte i la població.  
 
m) Assessorar el Consell Municipal del Districte en matèria de política de 

sostenibilitat i medi ambient. 
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Art. 3.- Facultats 
 
El Consell té caràcter consultiu i de participació. En conseqüència, les seves 
propostes tindran rang de recomanació per als òrgans de govern municipal del 
Districte. 
 
El Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient de Nou Barris té les facultats de: 
 
a) Formular propostes anuals de priorització i distribució del pressupost del 

Districte per actuacions en relació amb la preservació i millora del medi 
ambient i la sostenibilitat. 

 
b) Emetre un informe sobre la memòria anual de gestió del Districte en relació 

als aspectes de sostenibilitat i medi ambient desenvolupats. 
 
c) Emetre informes, a iniciativa propia o a petició municipal, en el seu àmbit 

d’actuació. 
 
d) Conèixer i debatre les polítiques del Districte que afectin el 

desenvolupament sostenible de Nou Barris. 
 
e) Informar i ser informat anualment per la Comissió de Política Mediambiental 

de Barcelona de les línies d'actuació per al conjunt de la ciutat en les 
matèries de la seva competència. 

 
f) Crear les comissions de treball que consideri adients, marcant la 

composició, durada i encàrrec. 
 
 
 

Capítol II. Els membres del Consell 

 
Art. 4.- Composició 
 
El Consell Sectorial de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Nou Barris 
està integrat per: 
 

 El/La President/a del Consell, que serà el Regidor/a del Districte de Nou 
Barris, o conseller/a en qui delegui. 

 

 El/La vicepresident/a del Consell, escollit entre els/les representants de 
les entitats, associacions i grups que formin part del Consell. 

 

 El/La conseller/a de Sostenibilitat i Medi Ambient. 
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 Un/a conseller/a, o representant en qui delegui, de cadascun dels grups 
polítics presents al Consell Municipal del Districte. 

 

 Un/a representant designat per cada entitat, associació i grup que formi 
part del Consell. 

 

 Un/a representant del Consell Escolar del Districte i dels centres 
educatius públics adherits a programes d’Agenda 21 escolar. 

 

 Un/a representant dels següents consells sectorials del Districte: 
Comissió de la Gent Gran, Consell d’Esports, Consell de Salut, Consell 
de la Dona i Consell de Comerç. Cada  Consell Sectorial escollirà el seu 
representant en sessió ordinària. 

 

 Els ciutadans i ciutadanes de Nou Barris que ho desitgin, com a 
representants de la ciutadania a títol individual, en nombre 
orientativament equivalent a un terç dels membres del Consell. 

 

 El/La tècnic/a responsable en l’àmbit de Sostenibilitat i Medi Ambient del 
Districte farà les funcions de secretari/ària del Consell, amb veu i sense 
vot. 

 
Art. 5.- Associacions, entitats, grups i representants de la ciutadania 
 

 El Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient del Districte de Nou Barris 
estarà integrat per la representació de les entitats, associacions, 
col·lectius, centres educatius o persones individuals, del Districte o que 
hi treballin, que es dediquin a la pràctica, difusió i gestió de la 
sostenibilitat i el medi ambient en qualsevol de les seves facetes. 

 

 També poden formar part del Consell els representants de la ciutadania 
de Nou Barris, que actuaran a títol individual. 

 
Art. 6.- Drets i deures dels membres del Consell 
 

 Els membres del Consell tenen dret a ser convocats a les sessions del 
Consell i de les comissions de treball i tenen el deure d’assistir-hi. 

 

 Els membres del Consell tenen dret a obtenir informació dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de les sessions del Consell i de les comissions 
de treball i tenen el deure de donar a aquesta informació el tractament 
que correspon a l’exercici de la seva condició de membre del Consell. 

 

 Els membres del Consell tenen dret a ser escoltats en les sessions del 
Consell i de les comissions de treball. 
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TITOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT 

 

Capítol I. Convocatòria i desenvolupament de les sessions 

 
Art. 7.- Convocatòria 
 

 El Consell funcionarà en sessions obertes a totes aquelles entitats, 
associacions, col·lectius, centres educatius o persones individuals del 
Districte que es dediquin a la pràctica, difusió i gestió de la sostenibilitat i 
el medi ambient en qualsevol de les seves facetes. 

 

 El Consell Sectorial de Sostenibilitat i Medi Ambient de Nou Barris es 
reunirà amb caràcter ordinari abans o desprès de les sessions ordinàries 
del Plenari del Consell Municipal de Districte, i amb caràcter 
extraordinari sempre que sigui necessari, a instància del seu President/a 
o bé quan ho demanin de forma raonada la meitat més un dels seus 
membres. 

 

 Les sessions ordinàries es convocaran amb una antelació mínima de set 
dies naturals. Les sessions extraordinàries es convocaran amb una 
antelació mínima de dos dies. 

 

 En la convocatòria de les sessions hi figurarà la data i el lloc de 
celebració, l’hora d’inici, en primera i segona convocatòria, i l’ordre del 
dia. Entre la primera i la segona convocatòria transcorreran, com a 
mínim, quinze minuts. 

 
Art. 8.- Desenvolupament de les sessions 
 

 Les reunions del Consell seran presidides pel/per la President/a o 
conseller/a en qui delegui, en cas d'absència, pel/per la vicepresident/a.  

 

 En primera convocatòria, la sessió quedarà vàlidament constituïda amb 
la presència de la meitat més un dels seus membres. En segona 
convocatòria, quedarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre 
de membres presents.  

 

 Les sessions ordinàries s’estructuren d’acord amb els apartats següents: 

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 Informació del govern del Districte 

 Torn d’intervencions dels membres del Consell 

 Aprovació, si s’escau, d’acords i propostes 

 Precs i preguntes 
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 En l’ús de la paraula els membres del Consell vetllaran perquè puguin 
intervenir tots els presents en la sessió. 

 

 Els acords de proposta al Consell s'adoptaran per majoria dels membres 
del Consell assistents. 

 

 Els assistents no membres del consell podran aportar la seva opinió. 
 

 S'haurà de fer el possible perquè la presa de decisions del Consell  i de 
les comissions de treball es realitzi per consens. 

 

 De totes les reunions del Consell s'ha d'aixecar acta perquè en quedi 
constància. En aquesta acta s'hi ha de fer constar: els membres 
assistents, les resolucions i acords presos, així com els punts particulars 
que qualsevol dels membres del Consell sol·liciti fer-hi constar per no 
estar d'acord amb les resolucions preses. 

 
 
 

Capítol II. Comissions de treball i secretari/ària 

 
Art. 9.- Comissions de treball 
 

 Quan sigui necessari, per atendre qüestions específiques o aprofundir 
en aspectes concrets, i amb caràcter permanent o temporal, segons 
escaigui, es podran constituir comissions de treball, a iniciativa del 
President/a del Consell o per iniciativa dels seus membres. 

 

 El nombre, calendari, metodologia i la composició de les comissions de 
treball seran establerts pel Consell en funció de les línies de treball i/o 
les prioritats d'actuació del mateix. 

 

 Les comissions de treball estaran integrades per membres del Consell 
i/o persones convidades per aquests com a directament interessades, o 
amb responsabilitat tècnica a l’Ajuntament en els diferents temes objecte 
d'estudi. 

 

 La creació de les comissions de treball figurarà com a punt de l’ordre del 
dia i es produirà per acord, en el qual es fixarà la seva composició i es 
delimitarà la seva competència. 

 

 L’adscripció dels membres del Consell a les comissions serà voluntària 
però, un cop adscrits, tindran l’obligació d’assistir a les seves reunions. 
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 El règim de reunions de les comissions de treball, atesa la seva 
especificitat, serà flexible, adequat a la urgència de cada tema. 

 

 La convocatòria i la coordinació del treball de les comissions 
correspondran al President/a del Consell, el qual podrà delegar la 
convocatòria en el secretari quan ho consideri oportú. 

 

 Els grups de treball presentaran el resultat del seu estudi i informes al 
Consell. 

 
Art. 10.- Secretari/ària 
 

 El Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient de Nou Barris disposarà 
d’un/a secretari/ària, que serà el/la tècnic/a responsable en l’àmbit de 
Sostenibilitat i Medi Ambient al Districte de Nou Barris. 

 

 El/La secretari/ària s’encarregarà de donar el suport administratiu i tècnic 
necessari per al desenvolupament de les sessions del Consell. 

 
 
 

TÍTOL III. RÈGIM SUBSIDIARI 

 
Art. 11.- Règim subsidiari 
 
En tot allò no previst pel present Reglament serà d’aplicació supletòria el 
Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte de Nou Barris, les 
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana i la normativa de caràcter 
local aplicable. 
 


