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Què és el Consell de Ciutat? 

El Consell de Ciutat és una figura 
participativa que es proposava a la Carta 
Municipal per a la Participació Ciutadana 

(2004), i que posteriorment va quedar 
recollida en el Reglament de Participació 

Ciutadana de 2006.

El Consell vol ser un espai permanent i 
estructurat de diàleg entre l’Ajuntament de 

Lleida i la societat lleidatana.



Què és el Consell de Ciutat? 

El Consell de Ciutat, serà el màxim òrgan 
consultiu, assessor, de reflexió estratègica, 

i del foment de la participació a 
l'Ajuntament de Lleida on, representants de 

la ciutadania debatran plegats amb els 
responsables polítics i tècnics municipals 

sobre temes d'interès públic a Lleida.

El Consell de Ciutat serà la plasmació d’un 
nou concepte de govern per a la nostra 
ciutat, des de la convicció que des del 
diàleg i amb la implicació de diversos 

agents és possible una millor gestió dels 
temes comunitaris.



Quins agents socials 
composaran el 

Consell de Ciutat? 

Representants de Consells de Zona o barri.

Representants de Consells Temàtics.

Representants de les associacions 
inscrites al Registre Municipal.

Representants d’estaments socials i 
econòmics: Universitat, col·legis 

professionals, sindicats, sector cooperatiu, 
etc.

Ciutadans/ciutadanes a títol individuals.



Com inscriure’s i on trobar 
tota la informació del 

Consell de Ciutat 

Objectius, organització, composició, 
presentació de candidatures...

al web de Participació.

La data límit d’inscripció és el 
27 d’octubre.

participacio.paeria.cat/consell-de-ciutat/

https://participacio.paeria.cat/consell-de-ciutat/


https://participacio.paeria.cat/consell-de-ciutat/


Quan, com i on es constituirà 
el Consell de Ciutat? 

La data de constitució del Consell de Ciutat 
serà el dissabte 27 de novembre, 

a les 10.00h. 

Hom preveu que participin a la reunió unes 
100 persones.



Quan, com i on es constituirà 
el Consell de Ciutat? 

L’acte de constitució inclourà...

—

El protocol d’acreditació i benvinguda.

Les valoracions institucionals de la regidora 
de Participació i del paer en cap de la 

ciutat.

L’explicació de l’organització i normes de 
funcionament del Consell.

La constitució formal dels òrgans de gestió 
i organització del Consell.



La constitució del 
Consell de Ciutat

era un compromís de 
Govern, que finalment 

es farà realitat.






