
         Extracte del Reglament de participació i col·laboració ciutadana 
Capítol II. Òrgans formals de participació: els consells municipals 

 

Secció I. El Consell de Poble i les comissions sect orials de treball  

 

Article 21. Definició i atribucions  

El Consell de Poble és el màxim òrgan consultiu, d’informe i de proposta de l’Ajuntament 
de Montmeló, on els i les representants de l’Ajuntament i els i les representants de la 
societat civil debaten els principals afers públics del municipi. Els i les membres del 
Consell de Poble ho seran per al conjunt del mandat electoral. La renovació s’efectuarà 
en bloc a l’inici de cada mandat.  

Les seves funcions principals són:  

a) Conèixer i debatre els plans d’actuació generals, els pressupostos municipals, 
i els resultats dels indicadors de gestió municipal.  

b) Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la 
gestió municipals, i procurar la generació de consens ciutadà al voltant 
d’aquestes qüestions.  

c) Assessorar, emetre recomanacions i fer seguiment de la planificació 
estratègica integral i a llarg termini del municipi. Concretament farà seguiment i 
avaluació de la implementació del Pla Estratègic de Montmeló  

d) Donar suport a les Comissions de treball sectorials o temàtiques en les seves 
deliberacions i funcions, fent-ne seguiment de les mateixes i de les seves 
conclusions.  

e) Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès per al municipi i 
promoure el debat sobre els resultats.  

f) Sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, proposar l’impuls de 
processos participatius i consultes ciutadanes, fent-ne seguiment dels seus 
resultats.  

 

Article 22. Composició dels òrgans del Consell de P oble  

1.La Presidència.  

La Presidència del Consell de Poble correspon a l’Alcalde o Alcaldessa de Montmeló.  

Correspon a la Presidència del Consell: 

a) Presidir formalment les sessions del Consell Plenari que podrà delegar la 
direcció i moderació dels debats les sessions plenàries en la figura dels/les 
vicepresidents/es.  

b) Representar el Consell del Poble.  



c) Confirmar les actes i certificacions dels acords.  

d) Traslladar als òrgans de gestió i de govern municipal les propostes, els 
informes i les iniciatives derivades de la dinàmica del Consell.  

2.La Vicepresidència  

a) L’Alcalde/essa nomenarà un/a o dos/dues Vicepresidents/es que seran 
escollits/des en la primera sessió plenària del Consell de Poble que es faci a 
l’inici del mandat corporatiu d’entre les persones que són membres del Consell 
de Poble, que hagin manifestat prèviament la seva voluntat de ser escollits/des, 
i que comptin amb el suport explícit mínim de les dues terceres parts de la 
composició associativa del Consell del Poble.  

b) Les funcions de la Vicepresidència seran assistir la Presidència en aquells 
assumptes referits al Consell i aquelles que amb caràcter especial li siguin 
encomanades per la Presidència. Especialment, durant la celebració de les 
sessions plenàries del Consell de Poble, la Vicepresidència exercirà la direcció i 
moderació dels debats, per delegació de la Presidència.  

3.El Plenari del Consell del Poble.  

El Plenari del Consell de Poble és l’òrgan de màxima representació i participació. Està 
integrat per:  

a) El President.  

b) Els/les Vicepresidents/es.  

c) Els/les Vocals. 

  Són Vocals del Plenari:  

a) El regidor/a portaveu de cada un dels Grups Municipals.  

b) Un/a representant associatiu escollit/da per cada una de les 
Comissions de treball sectorials o temàtiques del Consell del Poble. 
Aquests representants no podran ser membres de la Corporació 
Municipal i cessaran en el moment que deixin de formar part de la 
Comissió a la que representen.  

c) Una persona representant de cada organització sindical, professional i 
empresarial del poble.  

d) Fins a vuit persones d’especial rellevància ciutadana nomenades per 
l’Alcaldia, proposades pels grups polítics que formen el Consistori.  

e) Persones seleccionades aleatòriament de la borsa de participació 
ciutadana del Consell de Poble. Podrà formar part d’aquesta borsa 
qualsevol ciutadà o ciutadana major de 16 anys empadronat/da al 
municipi almenys dos anys abans del moment de la seva inscripció en la 
mateixa. En cas de pertànyer a alguna entitat associativa del municipi, la 
seva representativitat dins el Consell de Poble és a títol individual. Els i 
les vocals del Plenari seran nomenats per decret d’Alcaldia. També seran 
nomenats per decret d’Alcaldia les persones que cada col·lectiu o 
comissió de treball sectorial o temàtica designaran com a suplent per 



delegació dels i les vocals que les representin, en cas que els titulars no 
puguin assistir a alguna de les sessions convocades.  

4.La Comissió Permanent.  

La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat encarregat de vetllar per l’impuls i el bon 
funcionament del Consell de Poble. 

La Comissió Permanent estarà integrada per:  

a) El President/a del Consell de Poble.  

b) Els/les Vicepresidents/es del Consell de Poble.  

c) Fins a 4 membres del Plenari del Consell proposats i ratificats pel mateix 
Plenari.  

d) Un regidor del govern i un regidor de cadascun del grups de l’oposició.  

La Comissió Permanent desenvolupa l’organització dels treballs i la preparació de les 
sessions amb el suport de la Comissió Tècnica. Entre les tasques a desenvolupar 
destaquen: 

a) Realitzar una proposta de la dinàmica de les sessions plenàries.  

b) Decidir la proposta de punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries del 
Consell de Poble.  

c) Realitzar les convocatòries de les sessions plenàries.  

d) Dur a terme l’avaluació del funcionament del Consell de Poble i proposar 
millores en el seu funcionament ordinari. 

La Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta dels membres de la Comissió 
Permanent, podrà convidar a participar a les reunions d’altres persones o entitats 
relacionades amb els temes a tractar, amb veu però sense vot.  

 

Article 23. Funcionament dels òrgans del Consell de  Poble  

1. El Plenari del Consell de Poble s’ha de reunir de manera ordinària cada quatre mesos, 
i de manera extraordinària cada cop que sigui convocat per la Presidència per iniciativa 
pròpia o a petició d’un terç dels membres del Consell.  

2. El Plenari es constitueix vàlidament, en una única convocatòria, amb l’assistència d’un 
terç del seu nombre legal de membres. Cal igualment l’assistència de les persones que 
realitzin funcions de Presidència i Secretaria o de les que, en cada cas, les substitueixin. 
En cas que el Plenari no es pugui constituir vàlidament per la impossibilitat de 
compliment d’aquestes premisses, es tornarà a fer convocatòria en un termini de màxim 
quinze dies. Si en aquesta nova convocatòria tampoc es compleixen les premisses i, per 
tant no es pot constituir, un terç del nombre legal de membres del Plenari poden instar 
per escrit a la Presidència per tal que doni resposta en el Ple de l’Ajuntament.  

3. La convocatòria de les sessions ordinàries es farà per part de la Comissió Permanent 
amb una antelació de quinze dies naturals i anirà acompanyada de l’ordre del dia i, de 
la documentació necessària per al normal desenvolupament de la sessió. Per a la sessió 
extraordinària l’antelació mínima de la convocatòria serà de quaranta-vuit hores.  



4. El Consell de Poble només pot debatre sobre els temes inclosos en l’ordre del dia que 
hagi estat prèviament aprovat per la Comissió Permanent.  

5. Correspon a la Presidència designar la persona responsable de la direcció i 
moderació dels debats de cada sessió plenària del Consell de Poble.  

6. Els i les membres del Consell podran proposar punts a debatre a l’ordre del dia abans 
de la convocatòria del Consell, comunicant-ho per escrit a la Comissió Permanent, la 
qual valorarà la seva inclusió. També podrà proposar-los per procediment d’urgència 
sol·licitant-ho per escrit a la Comissió Permanent tres dies abans de la celebració de la 
sessió i sempre que la Presidència junt amb la Vicepresidència apreciïn la urgència del 
tema o temes proposats.  

7. En l’ordre del dia de totes les sessions hi haurà un torn de precs i preguntes.  

8. La Comissió Permanent s’haurà de reunir cada dos mesos de manera ordinària, i de 
manera extraordinària cada cop que la convoqui la Presidència per pròpia iniciativa o a 
petició d’un terç dels seus membres. L’agenda de les reunions de la Comissió 
Permanent implicarà que sempre se celebri una reunió de la Comissió amb anterioritat 
a la convocatòria d’un Plenari.  

9. La convocatòria s’haurà de fer amb vuit dies naturals d’antelació, exceptuant-ne els 
casos d’urgència que a judici de la Presidència i la Vicepresidència justifiquin la 
convocatòria amb 48 hores d’antelació.  

10. La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència mínima 
de la meitat dels seus membres. Aquest quòrum s’haurà de mantenir per a l’adopció 
dels acords. 

11. Atesa la naturalesa cívica i plural del Consell, es promourà el consens en la presa 
d’acords i decisions. En el seu defecte, els acords s’adoptaran per majoria qualificada 
de dues terceres parts.  

12. Les sessions plenàries del Consell del Poble seran públiques.  

 

Article 24. Comissions de Treball Sectorial o Temàt ic  

Definició: El Consell de Poble, per acord del Plenari, pot crear noves Comissions de 
Treball que poden respondre a la necessitat de treballar qüestions relacionades amb un 
sector o col·lectiu específic, o bé que poden ser de caràcter esporàdic per tal de treballar 
alguna temàtica plantejada en el sí del Consell.  

Les Comissions de Treball podran proposar a la Comissió Permanent la inclusió a l’ordre 
del dia de les sessions plenàries de temàtiques específiques de l’àmbit propi d’actuació, 
en cas que es consideri que puguin ser d’interès general.  

Funcionament: Els consells municipals sectorials o territorials tenen dos òrgans 
diferenciats:  

a) El Ple del Consell, integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim una 
vegada l’any per a debatre sobre l’estat del municipi i per a definir el seu pla de treball.  

b) Les comissions de treball sobre aspectes concrets. Es creen per delegació del Ple 
del Consell, segons els termes establerts en el reglament de funcionament i tenen una 
durada temporal limitada a la vigència de l’encàrrec que hagin rebut. Han de coordinar 



la seva activitat amb la resta d’espais de participació. L’ordre del dia de les sessions de 
treball dels consells municipals sectorials o territorials resta obert a la ciutadania, entitats 
i altres col·lectius que poden proposar temes a incloure, en els termes que s’estableixen 
en el reglament de funcionament. 


