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Entitats 

• 1/3 Associacions 
de veïns 

• 10 representants 
d’entitats 

• Selecció aleatòria 
registre d’entitats 

Experts en ciutat 

• Representatius 
de diferents eixos 
estratègics 
(econòmic, social 
i territorial) 

• Designats per Ple  

Ciutadans 

• 5 homes 

• 5 dones 

• Selecció aleatòria 
padró 

• Majors de 18 
anys 

Representants 
polítics 

• 1 representant 
per grup 
municipal 

• President. 
Alcalde. 

• Regidora de 
projectes 
estratègics 
encarregada del 
Consell de ciutat 

• Regidor 
participació. 

QUI EN FORMA PART? 

Oficina Tècnica 

• Servei de Participació 

• Servei de Projectes estratègics (Secretaria) 
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COM FUNCIONA EL CONSELL DE CIUTAT? 
 
El Reglament d’organització i funcionament del Consell de ciutat de Granollers estableix 
finalitats, com es trien i cessen membres, quines funcions té i com són els mecanismes 
de presa de decisió dins el Consell. 
 
DESTACATS 
 
Ordinàriament, es reuneix tres cops l'any. Extraordinàriament, quan sigui convocat per la 
presidència per la iniciativa pròpia o a petició del 25% dels seus membres. 
 
Emet informes i recomanacions que s’eleven als òrgans de govern municipals 
 
Es creen Comissions de treball, de caràcter temporal, per portar a terme estudis o 
activitats i per fer el seguiment dels projectes i/o iniciatives que es determinin. Es 
permet la incorporació d’experts externs al Consell. 
 
El coordina la regidora de projectes estratègics amb el suport d'una secretaria tècnica i 
participació.  Vinculació amb el Pla Estratègic 
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FINALITATS 
 
a) Assistir a l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió 
municipal, procurant generar consens ciutadà en temes d’interès general, en 
correspondència amb el treball efectuat des d’altres consells sectorials o territorials. 
b) Conèixer i debatre els projectes estratègics de Granollers, els grans projectes 
urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat. 
c) Fer el seguiment dels principals programes d’actuació municipal (PAM). 
d) Actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors socials, en 
l’anàlisi i la formulació de propostes sobre assumptes de caràcter social, econòmic i 
territorial. 
e) Debatre altres temes d’interès general que li siguin encomanats per l’alcalde/essa 
o pel Ple de l’Ajuntament. 

EL CONSELL DE CIUTAT 
 
És un òrgan de participació nou i és el màxim òrgan de participació ciutadana. 
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