
REGLAMENT DEL CONSELL ECONÒMIC I PER A L’OCUPACIÓ 

 

CAPTÍOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 

El Consell Econòmic i per a l’Ocupació és un òrgan de caràcter consultiu, i de 
participació creat per  estimular i canalitzar la participació ciutadana i la de les 
seves associacions en la gestió dels afers relatius a l'àmbit econòmic i de 
promoció de l’ocupació i és un espai d'influència ciutadana i d’interrelació 
d'informació. 

 

Article 2 

Els objectius específics del Consell Econòmic i per a l’Ocupació seran: 

- Generar un espai de reflexió, col·laboració i implicació amb la participació dels 
agents socials, econòmics i educatius i les administracions públiques de Sant 
Vicenç per tal de poder millorar tant com es pugui la situació socioeconòmica 
actual.  

- Analitzar i dictaminar en matèria econòmica i social; per tant, sobre l'ocupació, 
els programes de formació de les persones, les activitats empresarials, i, en 
general, sobre l'impuls de la promoció econòmica i de l'ocupació del municipi. 

- Participar o contribuir a planificar i estimular el desenvolupament econòmic del 
municipi amb criteris d'equilibri social i de sostenibilitat. 

- Conèixer què s'està fent a Sant Vicenç dels Horts en els àmbits de foment de 
l’ocupació, desenvolupament econòmic, formació... tant des de les 
administracions públiques com des de sindicats, emprenedors, empresaris, 
educatives, entitats socials... per treballar en xarxa i aconseguir sinergies 
positives. 

- Treballar per aconseguir un acord social ampli per tal de potenciar 
mecanismes existents o crear-ne de nous per a fi de millorar l'entorn econòmic, 
crear ocupació i aprofundir en la cohesió social. 

 

Article 3 

El Consell Econòmic i per a l’Ocupació podrà demanar a les diferents 
administracions públiques i per mediació del seu President, informació sobre 
qualsevol tema que afecti al desenvolupament econòmic i social relacionat amb 
l’ocupació del municipi 

 

CAPTÍOL II. ORGANITZACIÓ  

 

Article 4 

Els òrgans de govern i administració del Consell Econòmic i per a l’Ocupació de 



Sant Vicenç dels Horts, serà el Ple i la Presidència 

 

Article 5 

El Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i per a l’Ocupació, i 
està integrat per: 

President: l’Alcalde/ssa, qui pot delegar la presidència al vice-president/a. 

Vice-president/a primer: el regidor/a de Promoció Econòmica. 

Vice-president/a segon: el regidor/a d'Agricultura 

Un tècnic municipal exercirà de secretari del consell. 

Vocals:  

�Regidor/a de Participació. 

�Un membre de cada entitat, associació, sindicat i organització empresarial 
que tinguin caràcter econòmic, social i educatiu a Sant Vicenç dels 
Horts. 

�Un màxim de 5 persones significatives en l’àmbit econòmic, social i/o 
educatiu, a criteri de la Junta de Govern o del Consell. 

�Un representant de cada un dels partits polítics presents al Ple Municipal.  

 

Els membres del Consell Econòmic i per a l’Ocupació de Sant Vicenç del Horts 
cessaran per alguna de les causes següents:  

 
a) Pèrdua de la seva vinculació amb l'organització que representen. La 
substitució dels membres integrants del Consell Econòmic i per a l’Ocupació 
serà degudament comunicada per les organitzacions de les quals formen part 

b) Finalització del seu mandat. 

c) A proposta de les entitats o òrgan que van promoure el seu nomenament. 

d) Per renúncia. 

e) Per haver estat condemnat en ferm per delicte dolós. 

f) Per mort o incapacitat. 

 

Article 6 

Competències del Ple del Consell Econòmic i per a l’Ocupació: 

 
 a)Establir l'organització del Consell Econòmic i per a l’Ocupació 

b)Elevar propostes de modificació del Reglament del Consell Econòmic i per a 
l’Ocupació al Ple Municipal. 

c) Exercir les funcions previstes a l'article 2. 

 
 



 

Article 7  

Competències del President del Consell Econòmic i per a l’Ocupació: 

Consell Econòmic i per a l’Ocupació serà presidit per l'Alcalde/ssa de Sant 
Vicenç dels Horts o persona en qui delegui. 

a) Representar al Consell Econòmic i per a l’Ocupació de Sant Vicenç dels 
Horts 
b) Convocar i presidir les sessions del Ple. 

c) Ordenar l'execució dels acords presos per l’òrgan de govern 

d) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple. 

 
 

Article 8 

Coexistiran dues vice-presidències, el vice-president primer que serà el Regidor 
de Promoció Econòmica i el vice-president segon que serà el Regidor 
d’Agricultura 

Quan el president no pugui assistir a les reunions serà substituït pels vice-
presidents per ordre correlatiu. 

A més els vice-presidents, tindran les competències que li delegui el president  

 

CAPITOL III. FUNCIONAMENT 

 

Article 9 

Pel que fa al règim de sessions i adopció d'acords, el Ple del Consell Econòmic 
i per a l’Ocupació es reunirà en règim de sessions ordinàries de periodicitat 
preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si escau, urgents. 

 
Article 10 

El Ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents: 

a) Tindrà una sessió ordinària tres cops a l'any com a mínim, i 
extraordinària quan el president ho decideixi per l'existència de temes de 
particular interès o quan ho demanin les dues terceres parts del Consell 
Econòmic i per a l’Ocupació 

b) En aquest últim cas, el president la convocarà dins els 15 dies següents 
al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d'un mes 
des que hagi estat sol·licitada 

c) Les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb cinc dies 
hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent. La 
convocatòria contindrà l'ordre del dia dels assumptes per tractar, i en cas 
d'urgència se n'hi podran incloure d'altres, si així s'acorda per unanimitat. 

d) El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència de dos terços dels 



seus membres 
 

 

Article 11 

El secretari del Consell Econòmic i per a l’Ocupació, sota l’autoritat de la 
presidència té les següents funcions:  

a) Assistir amb veu i sense vot a les reunions del Ple 

b) Estendre acta de les reunions del Ple amb el vist-i-plau del president 
c) Expedir certificacions d'actes i acords 

d) Expedir certificacions dels informes i dels dictàmens aprovats amb el vist-
i-plau del president 
e) Custodiar la documentació del Consell Econòmic i per a l’Ocupació  

f) Totes aquelles que siguin inherents a la seva condició. 

El secretari/a general serà nomenat per l'alcalde o alcaldessa de Sant 
Vicenç dels Horts entre els tècnics de l'Ajuntament. 

 
 
Article 12. 

A les sessions del Ple i les comissions de treball, que ocasionalment es 
pugui crear,  podran assistir personal assessor tècnic.  

 
Article 13. 

Els acords dels òrgans del Consell Econòmic i per l’Ocupació seran presos 
per majoria simple, tot i què sempre es buscarà el màxim del membres. 

 
Article 14. 

El Ple podrà decidir la creació de comissions de treball, per a l'estudi, 
informació o elaboració de propostes sobre un tema concret. Podran 
assistir-hi experts o tècnics en funció de la matèria a tractar, amb veu i 
sense vot. No tindran caràcter permanent. 

 

CAPITOL IV. ALTRES DISPOSICIONS 

 
Article 15. 

L’Ajuntament s'encarregarà de facilitarà espais i el material fungible 
necessari per a la tasca ordinària del consell. El Consell Econòmic i per a 
l’Ocupació no disposarà de pressupost propi. 

  
Article 16. 

El Consell tindrà una durada indefinida, i es dissoldrà 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 ADDICIONAL 

En tot allò no previst per aquests estatuts 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 de Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
 


