
Mitjana

Estat d'execució/any:

2
Continuar participant en organismes i xarxes supramunicipals vinculats en el 
camp ambiental i millorar la difusió i comunicació de les conclusions 
extretes

Descripció:

Ajuntament de Granollers - Àrea Territorial

Indicadors GT1 Participació ciutadana i gestió 
municipal ambiental 

Prioritat:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable:

Sense valoració

Continuar la participació activa en organismes 
ambientals.

Període d'execució: Acció continuada

Baixa

Accions del GT1.1 Índex accions

Cooperar eficaçment i conjuntament amb els 
municipis veïns, altres pobles i ciutats i altres 
àmbits de govern.

Curt (< 2 anys)Termini d'implantació:

Indicadors de seguiment relacionats:

Objectius relacionats:

Observacions:

Organisme responsable:

Amb l’objectiu de cooperar de manera eficaç amb la resta de municipis en el 
procés del desenvolupament sostenible, es proposa en aquesta acció 
participar en organismes supramunicipals vinculats en el camp ambiental, com 
ara: 
 
• Agència Catalana de l’Aigua. 
• El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs. 
• El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
• La Comissió de Medi Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya. 
• Continuar, des del Museu de Ciències Naturals de Granollers (la Tela), la 

col·laboració, mitjançant convenis, en la gestió dels parcs naturals de 
l’entorn, com el Parc Natural del Montseny, el de Sant Mateu-Corredor i el 
de la Serra Litoral. 

• Convenis amb universitats per desenvolupar projectes inclosos en l'Agenda 
21 local. 

• Participar en els plans de transport públic que es desenvolupen en àmbits 
superiors al local. 

• Impulsar la participació de tècnics municipals en jornades que tractin del  
medi ambient tot propiciant la difusió de les experiències internes del 
municipi de Granollers. 

• Red de Ciudades por el Clima. 
• Xarxa de Custòdia del Territori. 
• Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
• ACA (Consells de Conca). 
• ICLEI (Governs Locals cap a la Sostenibilitat). 
 
 




