
CONSELL
DE LA VILA



QUÈ ÉS?
És el màxim òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, en el qual els 
representants de la ciutadania i els representants municipals debaten els assumptes públics 
de la vila.

     
estratègics         econòmics           socials             culturals            sostenibles

assumptes públics

ELMASNOU.PARTICIPACIÓ.
D I A LO G A R . P R I O R I TAT S .
CONSTRUIR.DEMOCRÀCIA.
TRANSPARÈNCIA.POBLE.
COMPARTIR.JUNTS.PARLAR.
FUTUR.INVERSIONS.SERVEIS.
ACCIÓ.DEBATRE.ESFORÇ.
VEU. IDEES.NECESSITATS. ... 

El Consell de la Vila ha d’esdevenir l’espai de coordinació de tots els actors socials i econò-
mics de la ciutat i, per tant, es consistueix amb la finalitat de permetre la participació estable 
de tots els sectors socials. Ha de liderar processos de reflexió, coordinació i consens al vol-
tant dels interessos que afecten la qualitat de vida de la ciutadania del Masnou.



Les funcions generals del Consell són les d’informació, estudi, debat i assessora-
ment, per l’acompanyament i contrast de l’acció de govern en aspectes de caràcter 
general. 

El Consell de la Vila és també un espai d’informació i un àmbit per compartir el treball dels 
diferents òrgans específics de participació. Les funcions específiques del Consell de la Vila 
són:

Conèixer i debatre els projectes de pressupost municipal i de pla d’actuació munici-
pal, i emetre informes preceptius durant els processos d’aprovació respectius.

Assessorar els òrgans de govern municipals en les grans línies estratègiques i en la 
gestió municipal, generant consens ciutadà en temes d’interès general.

Presentar propostes de resolució i mocions per al debat i la votació al Ple de 
l’Ajuntament.

Conèixer i debatre les ordenances, reglaments i grans projectes que incideixen en 
el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible del municipi.

Donar suport als consells sectorials del municipi i conèixer-ne les conclusions, les 
iniciatives i les deliberacions.

Emetre informes sobre altres qüestions a petició de l’alcalde o l’alcaldessa, de la 
junta de govern local o de la majoria simple del ple municipal.

Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, 
proposar l’impuls de processos participatius i consultes ciutadanes.

Debatre i aprovar un informe anual de les actuacions realitzades durant el període, 
amb propostes d’iniciatives per millorar-les, que serà dirigit al ple de l’ajuntament.

Altres funcions que li puguin atribuir l’alcaldia o el ple municipal de la corporació.

FUNCIONS



Presidència
Persona que ostenta l’alcaldia

Vicepresidència
Regidor/a nomenat per l’alcalde, tenint en compte el règim de delegacions existent en matèria de participació ciutadana

Una persona representant, que no podrà ser membre de la corporació, de cadascun dels 
grups municipals 

amb presència al consistori

Una persona, que no podrà ser membre de la corporació, 
representant de cada òrgan de participació operatiu present al municipi

Fins a 5 persones expertes en algun dels àmbits de competència municipal

Fins a 5 persones representants d’associacions veïnals del municipi
 inscrites al Registre d’Entitats Municipals (REM)

Fins a 5 persones representants d’altres entitats municipals
 inscrites a Registre d’Entitats Municipals (REM)

COMPOSICIÓ

* Les persones del Masnou que tinguin entre 18 i 67 anys, tenen la possibilitat de ser escollides com a representants de la ciutadania.  
S’escolliran cinc representants, un per a cada una de les següents franges d’edat: 18-27, 28-37, 38-47, 48-57 i 58-67 anys. Seran 
escollides mitjançant sorteig públic entre una llista de ciutadans i ciutadanes que hagin manifestat prèviament la seva voluntat de 
participar-hi.



FUNCIONAMENT

Periodicitat de les sessions

El Consell de la Vila es reunirà a convocatòria de la seva presidència, dues vegades a l’any en 
sessió ordinària. També es podrà reunir a iniciativa de la presidència, quan ho consideri adient, i a 
proposta escrita i raonada d’un terç de les persones membres. 

Convocatòries

Els veïns i veïnes inscrits al padró municipal del Masnou també podran sol·licitar la inclusió de punts 
a l’ordre del dia, d’acord amb el procediment per a l’exercici del dret d’iniciativa popular que recull 
el reglament de participació ciutadana. 

Règim de sessions

Les sessions del plenari seran públiques i qualsevol ciutadà o ciutadana podrà assistir-hi sense veu 
ni vot.
La sessió en què es debatin els pressupostos municipals tindran caràcter d’audiència pública.
Atès el caràcter participatiu del Consell de la Vila, la presidència vetllarà per potenciar el diàleg i 
l’adopció de propostes consensuades. 
Quan el Consell tracti aspectes o qüestions que afectin molt directament i de manera singular de-
terminats col·lectius i/o ciutadania, aquests podran prendre la paraula en el moment corresponent 
de l’ordre del dia i a indicació de la presidència. 

Actes

La secretaria del Consell aixecarà acta de les reunions, que s’aprovarà a la sessió següent.
Les actes de les sessions es trametran a totes les entitats i associacions del municipi i se’n publi-
carà un resum en els mitjans de comunicació municipals.



INFORMA’T

Per a més informació: 
participacio@elmasnou.cat

www.elmasnou.cat

Tothom pot...

 Sol·licitar la inclusió de punts a l’ordre del dia.

 Assistir a les sessions.

 Llegir el resum que es publicarà a la pàgina web municipal.

Estigues al corrent d’allò 
que passa al municipi!


