ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE
GRANOLLERS
[aprovada inicialment modificació per acord plenari de l'Ajuntament en sessió de dia 24 de
novembre de 2015, i publicació aprovació definitiva en el BOP de dia 05-02-2016]

TITOL PRELIMINAR

De la constitució del Consell Econòmic i Social de Granollers.

Article 1.- DISPOSICIONS GENERALS.
El Consell Econòmic i Social de Granollers es constitueix com a òrgan consultiu i de
participació de l’Ajuntament de Granollers a l’empara de la legislació vigent, en les
actuacions en matèria de desenvolupament econòmic local.
El Consell Econòmic i Social és un consell de participació sectorial en matèria de
desenvolupament econòmic local amb la finalitat d’integrar la participació de la
ciutadania en els processos d’actuació en matèria de promoció econòmica i de creació
d’ocupació, i en la cooperació a la conformació de les decisions que en aquest sentit
han de prendre els Òrgans de Govern municipals.

Article 2.- ADSCRIPCIÓ.
El Consell Econòmic i Social s’adscriu a l’Àrea de Promoció Econòmica.

Article 3- NATURALESA JURÍDICA
1. El Consell Econòmic i Social es configura en un òrgan col·legiat dels regulats en la
Llei 30/92 de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú i als articles 26, 27 i 28 del Reglament Orgànic Municipal.
Té la naturalesa d’òrgan de participació sectorial dels previstos als articles 62 i 63 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 130 i 131 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les administracions locals (Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre).
2. A proposta de les entitats integrants del Consell Econòmic i Social, i previ acord en
aquest sentit adoptat pel mateix, l’Ajuntament de Granollers podrà modificar el règim
jurídic del Consell, en els termes que considerin oportuns les entitats integrants
d’aquest.

Article 4.- DOMICILI DEL CONSELL
El Consell Econòmic i Social tindrà la seva seu a l’Ajuntament de Granollers, plaça
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TITOL I - DE LES FUNCIONS, LA COMPOSICIÓ I L’EMISSIÓ D’INFORMES DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

CAPITOL I. DE LES FUNCIONS, FINALITATS I EMISSIÓ D’INFORMES.

Article 5.- FUNCIONS I FINALITATS.
El Consell Econòmic i Social té per objecte:
a) Definir les bases per al desenvolupament econòmic local.
b) Constituir les ponències en ordre a l’estudi, formulació de projectes i plans
d’actuació, i el seguiment de les diverses branques i sectors de l’economia local, o
d’aspectes sectorials que exigeixen un tractament separat.
c) Establir relacions amb les entitats, empreses i institucions que s’estimi oportunes i
pugin coadjuvar als fins del Consell.
d) Impulsar el coneixement, divulgació i promoció de les actuacions que es duguin a
terme en matèria de promoció del desenvolupament econòmic de Granollers, tant
al propi Granollers com a nivell supramunicipal o internacional.
e) Emetre informes, anàlisis, estudis o manifestacions en aspectes que pugin afectar
a les finalitats i objectius del Consell.
f) Totes aquelles que li siguin encomanades per l’Ajuntament.

Article 6.- EMISSIÓ D’INFORMES.
1.- Els informes, les recomanacions, les alternatives o les propostes del Consell
Econòmic i Social tindran la consideració de recomanacions no vinculants pels Òrgans
de Govern (d’acord amb l’art. 24.1 del R. de la LUC). Aquestes recomanacions hauran
d’ésser motivades i justificades.
2.- El Regidor amb competències delegades en l’àmbit de la promoció econòmica
s’adreçarà al Consell Econòmic i Social perquè emeti l’informe corresponent que haurà
d’emetres en el termini d’un mes.
3.- Si l’informe no s’emet en aquest termini es podrà seguir la tramitació de l’expedient
atès que l’informe no té caràcter preceptiu ni facultatiu.
4.- No obstant això, l’Ajuntament de Granollers determinarà les línies generals de la
seva política de desenvolupament econòmic, atenent a les propostes que formuli el
Consell.

CAPITOL II. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
Article 7.- COMPOSICIÓ.
1. El Consell Econòmic i Social concebut com a òrgan d’integració dels agents locals
que incideixen en el desenvolupament econòmic, estarà integrat per:
President: L’Alcalde/essa-President/a de l’Excm. Ajuntament de Granollers.
Sots-president: El Regidor/a amb competències delegades en l’àmbit de la promoció
econòmica.
Vocals:
Un representant de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
Un representant de la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental.
Un representant de la delegació al Vallès Oriental de l’organització empresarial
PIMEC.
Un representant de la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental
FAEVO.
Un representant de cada una de les centrals sindicals més representatives, amb la
representativitat que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat
Sindical.
Un representant de la comissió de comerç del Fòrum de Comerç i Turisme de
Granollers.
Un representant de la S.A.T Agrícola de Granollers.
Un representant de cada partit o coalició política amb representació municipal.
Un representant de l'Associació d'Aturats i d'Aturades de Granollers.
2.- El Consell podrà organitzar el seu funcionament a partir de comissions o grups
específics de treball en funció dels temes que siguin objecte de la seva consideració.
3. El Consell podrà constituir totes les ponències que estimi oportunes en ordre a
l’estudi, formulació de propostes i plans d’actuació i el seguiment de les diverses
branques i sectors de l’economia local, o d’aspectes sectorials que exigeixen un
tractament separat, tals com investigació, estudi de mercats, fiscalitat, finançament,
etc.
4. Les ponències estaran intregrades per les persones que, nomenades per l’Alcalde,
a iniciativa pròpia o a proposta del Consell, i en raó de la seva especial capacitació o
qualificació teòrica o pràctica es considerin aptes per a les finalitats proposades. Els
membres de les ponències podran ser-ho del Consell.

Article 8.- NOMENAMENT I CESSAMENT DELS VOCALS.
1.- Els vocals del Consell seran anomenats per l’Alcalde, mitjançant Resolució, a
proposta dels organismes competents.
2.- Els membres del Consell cessaran un cop transcorregut el període de quatre anys
des de llur designació o en cessar del càrrec o la representació per la qual foren
proposats i nomenats.
3.- La duració del càrrec de la resta de titulars serà de quatre anys no obstant podran
ésser cessats per les següents causes:
- La renuncia expressa o defunció.
- Per declaració d’incapacitat o inhabilitació per ostentar un càrrec públic per
sentencia judicial ferma.

-

En el supòsit dels membres que ho siguin per raó del seu càrrec, cessaran quan
perdin aquesta condició.
Remoció per l’organització proponent.
En tot cas els membres del Consell cessaran automàticament quan finalitzi el
mandat municipal durant el qual han estat anomenats.

4.- Les vacants es proveiran en el termini màxim de 2 mesos, en la mateixa forma
establerta pel seu nomenament.
5. El Consell podrà proposar la modificació, ampliació o reducció dels agents locals
representants, en funció de les variacions que la realitat socioeconòmica de la ciutat
aconselli.

Article 9.- REMUNERACIONS.
Els membres del Consell no tindran dret a remuneració per l’exercici de les seves
funcions.

TITOL II DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

CAPITOL I. DE L’ORGANITZACIO DEL CONSELL

Article 10.- ÒRGANS
Els òrgans del Consell Econòmic i Social son:
a) La Presidència.
b) El Ple.
CAPITOL II. DE LA PRESIDÈNCIA.

Article 11.- PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
1.- La Presidència del Consell Econòmic i Social correspon a l’Alcalde de la
Corporació, que podrà delegar en un regidor/a.
2.- En el supòsit d’absència de la presidència, aquesta s’exercirà pel membre del
Consell en el qual es delegui.
3.- Correspon a la Presidència les funcions de:
a) Garantir el compliment de la Legislació vigent en l’àmbit de les competències del
Consell.
b) Assegurar el compliment dels fins que aquest Reglament assigni al Consell.
c) Informar a la Comissió Informativa que tingui la competència en matèria de
promoció econòmica i de creació d’ocupació de les deliberacions i els acords.
d) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Ple del consell.
e) Exercir la representació de l’òrgan assessor en institucions, entitats i comissions.
f) Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l’ordre
del dia.

g) Canalitzar davant l’òrgan municipal corresponen les peticions, requeriments i
actuacions aprovades pel Ple del Consell.
h) Invitar al Ple del Consell, amb veu però sense vot, a les persones que estimi
oportú.
i) Exercir les funcions inherents a la condició de la Presidència del Consell.
j) Quantes altres li puguin ser atribuïdes.
4.- En les sessions del Consell seran competència de la Presidència:
a) Presidir les sessions, moderar els debats, mantenir l’ordre en el transcurs de les
sessions i en tot cas suspendre-les per causes justificades.
b) Decidir mitjançant el vot de qualitat, en cas de que es produeixi un empat en la
votació.

Article 12.- VICE-PRESIDÈNCIA DEL CONSELL ASSESSOR
1.- La Vicepresidència correspondrà a un/a regidor/a designat/da per l’Alcalde.
2.- La missió fonamental serà la substitució de la Presidència efectiva en els casos
d’absència en l’exercici del seu càrrec, vacant o malaltia.
CAPITOL III. DEL PLE

Article 13.- PLE DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
1.- El Ple del Consell Econòmic i Social, està integrat per tots els membres a que es fa
referència a l’art. 6 d’aquests Estatuts, així com per la Secretaria del Consell, que
assistirà a les sessions del Ple amb veu però sense vot i es presidit pel President.
2.- El Ple es el màxim òrgan de decisió del Consell i li correspon les següents
atribucions:
a) Elabora el programa de treball del Consell i establir un ordre de prioritat en les
seves actuacions.
b) Pronunciar-se sobre tots els temes pels quals hagi estat convocat.
c) Aprovar, si procedeix, l’acta de la sessió anterior al Ple.
d) Emetre informes referits a l’art. 5 d’aquests Estatuts.
e) Realitzar els estudis que li siguin requerits de la seva competència pels òrgans de
govern municipal.

CAPITOL IV. DE LA SECRETARIA

Article 14.- SECRETARIA DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
Al/la Secretari/a del Consell Econòmic i Social, sota la direcció de la Presidència, li
correspon l’assistència i assessorament al Consell i exercirà les funcions següents:
a) Trametre les convocatòries del Ple, amb l’ordre del dia i l’acta corresponen de la
sessió anterior.
b) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del ple del consell i aixecar acte i
firmar-les amb la Presidència.

c) Desenvolupar les funcions d’arxiu i registre així com totes les inherents a la seva
condició.
TITOL III. DEL REGIM DE FUNCIONAMENT

CAPITOL I. DEL PLE

Article 15.- SESSIONS.
1. El Consell efectuarà reunions ordinàries, com a mínim tres vegades a l’any, i les
reunions extraordinàries quan així ho estimi el President, per iniciativa pròpia, o a
petició d’una quarta part com a mínim dels membres del Consell.
2. Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades pel President
amb cinc dies d’antelació, com a mínim.
3. No obstant, el Consell podrà celebrar sessions extraordinàries per raons d’urgència,
que seran convocades en un termini no superior a vint-i-quatre hores per la
Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de al menys la tercera part dels membres
del Consell.
4. Les sessions del Consell no seran públiques, llevat que s’acordi pel propi Consell. El
Ple es constituirà vàlidament amb l’assistència de la meitat més un dels seus
membres.
CAPITOL II. DE LES DELIBERACIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 16.- DELIBERACIONS
La Presidència del Consell dirigirà les sessions, ordenarà els debats i adoptarà les
mesures convenients per garantir l’ordre en les reunions.

Article 17.- ADOPCIÓ D’ACORDS
1.- Els acords del Consell Econòmic i Social s’adoptaran per majoria simple dels
assistents. En cas d’empat la Presidència exercirà el vot de qualitat. En tot cas, es
podrà adoptar vots particulars i deixar constància de les objeccions plantejades per les
parts discrepants.
2.- Els acords adoptats seran integrats en un informe que formarà part de l’expedient
objecte d’anàlisis. Aquests acords podran ser acompanyats amb propostes o
alternatives concretes d’actuació en matèria de promoció econòmica de caràcter no
vinculant per l’Ajuntament.
3.- El Consell farà difusió periòdica dels seus treballs i activitats.

CAPITOL III. DE LES NORMES INTERNES

Article 18.- NORMES INTERNES DE FUNCIONAMENT
El Consell Econòmic i Social podrà segons allò establert en el reglament, establir les
seves pròpies normes internes de funcionament i constituir internament comissions o
grups de treball.
Article 19.- ASSESSORAMENT AL CONSELL
El Consell podrà reclamar, durant les seves reunions, l’assistència de tècnics i de
persones destacades del món empresarial, per tal de rebre assessorament i
fonamentar correctament les seves deliberacions.

Article 20.- LLOC I ACTES
Les sessions del Consell Econòmic i Social es celebraran en dependències de
l’Ajuntament de Granollers o de Granollers Mercat, EPE, i de cada d’una s’estendrà
acta per la Secretaria, que serà tramesa als seus membres en el termini de quinze
dies hàbils i serà sotmesa a aprovació en la següent sessió que se celebri.

Article 21.- ADSCRIPCIÓ DE MITJANS
L’Ajuntament de Granollers, dotarà al Consell Econòmic i Social dels mitjans personals
i materials necessaris pel compliment dels seus fins.

Article 22.- DESPESES
1. Les despeses de funcionament ordinari correran a càrrec de l’Ajuntament de
Granollers fins als límits que anualment es fixin en el seu pressupost ordinari.
2. Les despeses extraordinàries tal com, estudis, consultes, viatges, presència en
certàmens, fires i actuacions, etc. seran finançades amb càrrec als mitjans econòmics
que en cada ocasió determini el Consell.
CAPITOL IV. DE LA DURADA I DISOLUCIÓ DEL CONSELL

Article 23.- DURADA I DISSOLUCIÓ
El Consell tindrà una duració indefinida, i es disoldrà per acord del Ple de
l’Ajuntament, a proposta del propi Consell o a iniciativa raonada de l’Ajuntament,
conforme l’ordenament jurídic vigent.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
En tot allò no previst per aquest Reglament serà d’aplicació la Llei 7/1985, de Bases
de Règim Local, la normativa autonòmica i el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
El present reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.

Granollers, a 5 de febrer de 2016

