
 

Títol IV. Òrgans, espais i comissions 

 
Article 16. Consell de Poble 
 
1. El Consell de Poble és un òrgan consultiu i de participació sobre els afers del municipi.  
 
Té com a objectius: 

a) Afavorir la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció 
col·lectiva; 

b) Contribuir a la deliberació democràtica i fer un seguiment de l’acció de 

govern. 

 
2. Les funcions principals del Consell de Poble d’Alella són: 

a) Participar, reflexionar i deliberar sobre les qüestions principals del poble. 

b) Formular propostes en relació a l'acció de govern en matèries concretes 

d'abast municipal. 

c) Seguiment i consulta de temes important que afecten a la vida dels alellencs 
i alellenques.  
d) Participar en els  processos participatius i fer-ne seguiment. 

 
3. El Consell de Poble ha d’estar integrat per: representants de les associacions i 

col·lectius Per a distribuir els llocs que els hi corresponen, s’aplica el criteri de 

representativitat i diversitat. Per alcalde o alcaldessa i els regidors o regidores delegades 

de l’alcalde o alcaldessa, seguint un criteri de proporcionalitat, d’acord amb els vots 

obtinguts en el territori corresponent en les darreres eleccions municipals, i que en cap 

cas poden superar en un terç el seu nombre total. I també hi poden participar els 

ciutadans a títol individual. 

 
4. S’ha de reunir com a mínim dues vegades l’any. De les sessions se n’ha d’estendre 
una acta, que s’ha de publicar al web municipal. 
 
5. La creació del Consell de Poble ha de ser acordada pel Ple municipal. S’ha de regir 
per unes normes de funcionament pròpies que han de regular, entre d’altres: 

- la definició;  

- els mecanismes de deliberació, la presa de decisions i la dinàmica de 

funcionament; introduint dinàmiques participatives i flexibilitzar l’estructura 

i el format per potenciar el debat entre totes les persones participants.  

- composició 

- el procediment d’elecció dels membres i els mecanismes de renovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article 17. Consells sectorials 
 
17. 1 Definició, acord de creació i funcions 

1. Tenen com a objectiu afavorir la participació ciutadana en temes sectorials, contribuir 

a la deliberació democràtica i fer un seguiment de l’acció de govern. 

2. Els consells sectorials estan vinculats a un tema concret o a una part delimitada del 

municipi. 

3. La seva creació ha de ser acordada pel Ple municipal, el qual n’ha de determinar la 

composició i la regulació del funcionament i modificació. El reglament ha d’incloure, 

com a mínim, els apartats següents: 

a) Àmbit i objecte d’actuació 

b) Funcions i dinàmica de funcionament 

c) Composició: tipologia de persones físiques i jurídiques que en poden 
formar part 

d) Mecanismes de modificació  

e) Forma de dissolució 
 

4. Les funcions dels consells municipals han de ser, com a  mínim, les següents: 

a) Participar, reflexionar i deliberar sobre els temes de l’àmbit pel que ha estat 

creat el consell. 

b) Formular propostes i suggeriments en relació a l'acció de govern en 

matèries concretes d'abast municipal. 

c) Seguiment i consulta de temes important que afecten a la vida dels alellencs 
i alellenques.  
d) Participar en els  processos participatius i fer-ne seguiment. 

 
 
17.2  Composició 

1. Els consell municipals sectorials han d’estar integrats, com a mínim, per: 

a) Representants de les associacions i col·lectius i representants 

d’organitzacions econòmiques, socials, professionals. Per a distribuir els llocs 

que els hi corresponen, s’aplica el criteri de representativitat i diversitat. 

b) L’alcalde o l’alcaldessa i els regidors o les regidores delegades de l’alcalde o 

l’alcaldessa, seguint un criteri de proporcionalitat d’acord amb els vots 

obtinguts en el territori    corresponent en les darreres eleccions municipals, i 

que en cap cas poden superar en un terç el seu nombre total. 

c) També hi poden participar la ciutadania a títol individual. 
 
2. La presidència recau a l’alcalde o l’alcaldessa, en un regidor o una regidora i la 
vicepresidència s’assigna de forma   rotatòria a una de les associacions que l’integren, 
segons els termes que s’estableixin en el reglament de funcionament.  
  



 

17.3. Funcionament.  

Els consells municipals es reuneix com a mínim dues vegades l’any per a debatre sobre 
l’estat del municipi i per a definir el seu pla de treball. 

 
a) 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. 

b) L’ordre del dia de les sessions de treball dels consells municipals resta obert 

a la ciutadania, associacions i col·lectius que poden proposar temes a 

incloure, en els termes que s’estableixen en el reglament de funcionament. 

 
Article 18. Consell d’infància  
 
1. És l’òrgan de participació mitjançant el qual els infants poden exercir el seu dret de 
participar de forma activa al municipi d’Alella. És l’espai on poden reflexionar, expressar 
les seves idees i proposar accions concretes, a fi de contribuir a millorar la seva vila. 
 
2. Té com a finalitat aconseguir que els infants visquin el seu poble sent-ne part activa, 
desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu. 
 
3. L’organització i funcionament del Consell d’Infància es concreta en un reglament 
propi, aprovat pel Ple. 
 
 
Article 19. Trobades veïnals 
 
1. S’entén per trobades veïnals les reunions de representants municipals amb el veïnat 
d’Alella, amb l’objectiu d’informar i debatre propostes sobre determinats temes d’interès 
general de competència municipal. 
 
 
Article 20. Comissions de treball  
 
1. Definició 
Les comissions o grups de treball es creen al voltant d’un tema, centre d’interès o una 
necessitat emergent amb la funció de debatre i/o programar actuacions entorn d’un 
àmbit concret o una part delimitada del municipi. Aquestes comissions tenen una durada 
temporal limitada a la vigència de l’encàrrec que hagin rebut. Tenen l’objectiu de facilitar 
la participació ciutadana en l’àmbit de més proximitat sectorial o territorial i contribuir a 
la deliberació democràtica. 
 
2.Composició 
Hi poden participar personal i càrrec electes de l’Ajuntament, associacions, col·lectius i 
ciutadania a títol individual i es caracteritzen per la seva flexibilitat i operativitat.  
 
3. Les funcions d’aquests grups són: 

a) Proposar, analitzar, debatre i facilitar accions de participació a nivell municipal. 
b) Avaluar i fer seguiment de les mateixes.  



 

 
4. Funcionament i característiques:  
Les comissions es creen per iniciativa de l’Ajuntament seran liderades per la regidoria 
corresponent a la temàtica i coordinades per Alcaldia i la regidoria de participació i no 
estan subjectes a l’aprovació formal pel Ple. 
Tenen prou autonomia per impulsar, implementar i avaluar projectes.  

a) Es creen per temes que puguin interessar o preocupar a la ciutadania o de 
problemàtiques temporals. 
b) Serveixen per tenir una aproximació a les problemàtiques específiques que 
pateixen els col·lectius amb més desigualtats.  
c) El funcionament d’aquests grups variaran, no són grups tancats i es poden 
anar alimentant de diferents persones i col·lectius en funció del temes que es 
vagin tractant.  
e) Es partirà d’un calendari obert que vingui de les necessitats i interessos de 
qualsevol de les persones participants al grup. 
f) La seva periodicitat vindrà donada per l’existència de projectes concrets, 
plantejant almenys dues reunions anual per fer el seguiment i l’avaluació dels 
projectes realitzats i definir les tasques a llarg termini.  
g) El nivell de treball de cada grup variarà en funció del ritme dels projectes i les 
necessitats.  

 

 


