


CONSELL 
DE POBLE

 Naturalesa

 Funcions

 Estructura i organització

 Plenari

 Comissió permanent

 Comissions de treball sectorial

 Secretaria tècnica

 Renovació

 Membres plenari



NATURALESA

És el màxim òrgan consultiu, d’informe i 

de proposta de l’Ajuntament de 

Montmeló, on les persones representants 

de l’Ajuntament i de la societat civil 

debaten els principals afers públics del 

municipi.



FUNCIONS

 Conèixer i debatre els plans d’actuació generals, els 

pressupostos municipals, i els resultats dels indicadors de 

gestió.

 Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de 

la política i la gestió municipals.

 Assessorar, recomanar i fer seguiment de la planificació 

estratègica integral i a llarg termini del municipi. Pla 

Estratègic de Montmeló

 Donar suport a les Comissions de treball sectorials o 

temàtiques.

 Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès i 

promoure el debat.

 Sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, proposar 

l’impuls de processos participatius i consultes ciutadanes, 

fent-ne seguiment dels seus resultats.



ESTRUCTURA I 
ORGANITZACIÓ

Òrgans:

 Presidència

 Vicepresidència/es

 Plenari

 Comissió
permanent

 Comissions de 
treball sectorial

 Secretaria tècnica

 Alcalde

 Escollida/es pel
plenari d’entre les 
persones que en 
formen part.



PLENARI

 El President.

 Els/les Vicepresidents/es.

 Els/les Vocals.
 Portaveu de cada un dels grups municipals.

 Persones representants, escollides pels 
consells municipals existents.

 Una persona representant de les 
organitzacions empresarial del poble.

 Fins a vuit persones d’especial rellevància 
ciutadana.

 Persones del municipi seleccionades
aleatòriament de la borsa de participació
ciutadana del Consell de Poble. Persones 
majors de 16 anys amb dos anys d’antiguitat 
de padró.



FUNCIONAMENT

 Es reunirà ordinàriament cada quatre mesos.

 Debatrà temes inclosos a l’ordre del dia que hagi

aprovat la Comissió Permanent.

 Regidores i regidors municipals,entitats i/o 

professionals municipals poden ser convocats a 

participar a les sessions plenàries amb veu però

sense vot.

 Regidores i regidors municipals poden assistir al 

Plenari amb veu però sense vot.

 Les sessions plenàries del Consell de Poble són

publiques.



COMISSIÓ 
PERMANENT

 El President

 Els/les Vicepresidents/es

 Fins a 4 persones del Plenari del Consell

 Un/a regidor/a de govern

 Un/a regidor/a de cada grup de l’oposició

És l’òrgan col·legiat encarregat de vetllar per 

l’impuls i el bon funcionament del Consell, 

l’organització dels treballs i de la preparació de 

les sessions amb el suport de la Comissió

Tècnica

Es reunirà ordinàriament cada dos mesos



COMISSIONS 
DE  TREBALL 
SECTORIAL

 Els Consells Sectorials s’integren dins

l’estructura del Consell de Poble com a 

comissions de treball sectorials.

 Cadascuna establirà el seu règim de 

sessions i el sistema de funcionament en 

funció dels objectius que es plantegin.



SECRETARIA 
TÈCNICA

 Formada pel personal tècnic, gestiona i dona 

suport als Consells/Comissions Sectorials

Municipals.

 Responsable d’oferir suport a la Comissió

Permanent del Consell de Poble en 

l’organització dels treballs i la preparació de les 

sessions plenàries



RENOVACIÓ

 Les persones que formen el Consell de 

Poble ho seran per al conjunt del mandat

electoral. 

 La renovació s’efectuàra, en bloc, a l’inici de 

cada mandat.


