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REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA i COMERÇ 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
CAPÍTOL I.- NATURALESA I FINALITAT 
 
 
Article 1. Naturalesa. 
 
El Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç és un organisme de 
participació en la programació i control de la política comercial i econòmica per 
part dels agents locals, creat per l’Ajuntament de Badia del Vallès i que es regeix 
pels presents estatuts. 
 
 
Article 2. Finalitat. 
 
El Consell Municipal Promoció Econòmica i Comerç té caràcter assessor, consultiu 
i dinamitzador de totes aquelles activitats o accions encaminades a millorar les 
condicions per a la realització de l’activitat comercial i per a afavorir la creació i 
manteniment d’empreses i comerços i la diversificació de l’activitat econòmica i 
comercial de la localitat. 
 
 
Article 3. Objectius. 
 
Són objectius del Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç: 
 
Proposar i promoure activitats susceptibles de ser incloses dins les campanyes de 
promoció i d’animació comercial efectuades per la Regidoria competent. 
Proposar i promoure activitats tendents a l’increment i diversificació de l’activitat 
econòmica de la localitat. 
Promoure la presència activa de Badia del Vallès en tots els organismes que 
estiguen relacionats amb el desenvolupament econòmic i comercial. 
Analitzar els problemes que estiguen en relació amb la naturalesa d’aquest Consell 
tot adoptant o proposant les mesures que es consideren més adequades per 
solucionar-los. 
Assessorar i participar en l’elaboració del material de difusió necessari per tal de 
donar a conèixer i promocionar els recursos econòmics de la localitat. 
Instar les autoritats i organismes competents la tramitació de concerts i acords 
econòmics per al finançament de campanyes de promoció econòmica i comercial. 
Contribuir en la defensa dels recursos i coordinar, dinamitzar i ajudar tots els 
agents locals interessats en el foment econòmic. 
Assessorar l’Ajuntament en la planificació econòmica municipal. 
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Article 4. Seu. 
 
El Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç té la seua seu a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès o al lloc que aquest decideixi. 
 
 
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 5. Òrgans. 
 
El Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç consta del òrgans següents: 
 
Ple del Consell 
Comissions sectorials de treball 
 
 
Article 6. Composició del Ple del Consell 
 
El Ple del Consell del Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç estarà 
formada pels membres següents: 
 
Presidència: Qui ostenti l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament. 
Vicepresidència: Qui ostenti la regidoria delegada de promoció econòmica i 
comerç, qui alhora substituirà el President en els casos d’absència d’aquest. 
Secretari el de l’Ajuntament o funcionari en què delegui. 
Representants de la Corporació: 
Regidoria de promoció Econòmica i Comerç  
Regidoria d’Hisenda local 
Regidoria d’Ocupació 
Un representant de cada grup polític municipal. 
Un representant de cadascuna de les associacions comercials o empresarials, 
legalment constituïdes, relacionades amb l’àmbit d’actuació d’aquest Consell. 
El responsable tècnic dels serveis de foment, promoció econòmica i comerç i altre 
personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que es consideri adient. 
Un representant d’agents locals directament relacionats amb la promoció 
econòmica i el comerç que no estiguin organitzats en associació, prèvia 
convocatòria promoguda per aquells i elecció democràtica a les dependències de 
l’Ajuntament. 
 
 
Article 7. Renovació. 
 
1. Els membres del Consell Municipal Promoció Econòmica i Comerç, que ostenten 
el càrrec en funció de membres de la Corporació, seran renovats en el supòsit de 
renovació de la Corporació Municipal o del cessament en les seues competències. 
Igualment es procedirà respecte el personal funcionari o laboral designat en funció 
de la responsabilitat, atribucions o funcions pròpies del lloc de treball. 
 
2. Els membres de l’apartat f) de l’article anterior seran renovats quan així ho 
sol·liciti l’associació a la qual representen. 
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Article 8. Funcions. 
 
Son funcions del Ple del Consell: 
 
Adoptar els criteris d’actuació en matèries relacionades amb la finalitat del Consell.  
Proposar i aprovar la constitució de les comissions de treball i nomenar-ne els 
vocals. 
Donar el vist-i-plau a la memòria i balanç d’actuació anual en matèria de promoció 
econòmica. 
Debatre i consensuar la programació d’actuació anual en matèria de promoció 
econòmica, tot assessorant  sobre distribució i gestió dels recursos que en matèria 
de promoció econòmica corresponen a l’Ajuntament. 
Coordinació de campanyes de promoció i animació comercial. 
Formular propostes d’estudis i elaboració d’informes sobre la situació econòmica 
de la localitat. 
Fomentar la coordinació i col·laboració amb altres àrees i  serveis municipals, així 
com amb altres administracions públiques, per a la consecució dels objectius 
fixats. 
 
 
Article 9. Convocatòries. 
 
1. El Ple del Consell es reunirà ordinàriament, al menys,  una vegada cada dos 
mesos i extraordinàriament quan ho decideixi el President o quan ho sol·liciti la 
tercera part dels seus membres. 
 
2. Entre la convocatòria i la celebració de la sessió no podrà transcórrer menys de 
dos dies hàbils i haurà de fer-se per escrit als membres, unint a la convocatòria 
l’ordre del dia de la reunió. Es considerarà vàlidament constituït el Ple quan, en 
primera convocatòria assisteixin la meitat més un dels seus membres. En segona 
convocatòria, que tindrà lloc trenta minuts més tard de la senyalada en la primera, 
es considerarà vàlidament amb independència del nombre d’assistents, però 
sempre amb presència de la presidència i la secretaria. 
 
 
Article 10. De les Comissions de Treball. 
 
Les Comissions de Treball es constituiran a proposta del Ple del Consell, a l’efecte 
de realitzar una actuació concreta i determinada. Es dissoldran automàticament 
quan aquesta actuació es doni per conclosa. 
 
 
Article 11. Composició 
 
Les Comissions de Treball estaran formades pels següents membres: 
 
Regidor o regidors delegat dels àmbits materials d’aquest Consell. 
Responsables Tècnics de promoció econòmica i comerç. 
Un regidor delegat de la Corporació designat pel Ple del Consell. 
Un representant dels apartats ..... de l’art. 6 designat pel Ple del Consell. 
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Qualsevol persona designada pel Ple del Consell, tot i no formar part d’aquest, en 
atenció als seus coneixements i experiència directes amb la matèria de la comissió 
de treball. 
Si escau, l’Ajuntament facilitarà el personal tècnic que es consideri necessari. 
 
 
Article 12. Informes i conclusions. 
 
Les Comissions de Treball donaran compte dels seus treballs i conclusions al Ple 
del Consell. 
 
 
CAPÍTOL III.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 13. Actes de les sessions.  
 
El Secretari del Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç haurà d’alçar 
acta de qualsevol reunió del Ple del Consell que es realitzi. 
 
 
Article 14. Assessorament tècnic. 
 
L’Alcaldia, a proposta del Ple del Consell del Consell Municipal de Promoció 
Econòmica i Comerç, podrà nomenar els assessors tècnics que estimi convenients, 
els quals assistiran a les reunions i podran intervenir en les deliberacions sense dret 
a vot. 
 
Article 15. Dedicació. 
 
Els membres del Consell Municipal de Promoció Econòmica i Comerç acompliran 
els seus càrrecs amb caràcter honorífic i gratuït. 
 
Disposició final. 
 
En tot allò no disposat en aquests estatuts, serà d’aplicació el Reglament de 
participació i el reglament orgànic municipal, així com la resta de normativa i 
legislació administrativa de general aplicació. 


