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ESTATUTS DEL CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA 
D’ARENYS DE MUNT 
 
PREÀMBUL 
El govern d’Arenys de Munt, conscient que la participació de tots els ciutadans/es és la 
base per construir societats plenament democràtiques, lliures i solidàries, es vol dotar 
dels instruments necessaris perquè es puguin discutir, analitzar i desenvolupar 
conjuntament accions concretes que ajudin a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans/es de la vila en tot allò que tingui a veure amb l’àmbit de l’Economia. 
 
El Consell d’Economia, de l’Ajuntament d’Arenys de Munt té la voluntat de facilitar la 
participació en les competències d’aquests àmbits, que té atribuïdes el propi 
ajuntament i afavorir la comunicació i la col∙laboració 

 
TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTE 
 
CAPÍTOL 1. FINALITATS 
 
Article 1. - Naturalesa 
El Consell Sectorial d’Economia de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, és un òrgan 
consultiu i de participació ciutadana en aquest àmbit, creat a l’empara del que 
determina l’art.      del ROM municipal. 
 

Article 2.- Funcions 
El Consell Sectorial d’Economia, té com a missió: 

Garantir la Participació ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes 
d’economia i ser un espai facilitador de comunicació entre la ciutadania i l’àmbit 
d’Economia de l’Ajuntament. 

Promoure la participació dels ciutadans/es i de les ciutadanes en aquest àmbit. 

Donar suport a les entitats, associacions i grups que formin part del Consell en la 
realització de les seves activitats. 

Afavorir el desenvolupament de programes, projectes, activitats i recerques que 
donin resposta a les necessitats i demandes per tal de millorar la promoció econòmica 
de la comunitat, així com la sensibilització en problemàtiques d’aquest àmbit. 

Emetre informes, a iniciativa pròpia o a petició municipal, en el seu àmbit 
d’actuació. 

El Consell haurà de presentar un cop l’any un informe balanç de la seva actuació. 
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Article 3.- Facultats 
Són competències del Consell Sectorial d’Economia: 

Afavorir un espai d’intercanvi, de coneixement mutu i de reflexió per a la millora de 
la vila. 

Estudiar i emetre propostes en temes relacionats amb l’economia de la vila. 

Potenciar la coordinació amb les entitats i associacions d’aquest sector en la vila. 

Promoure la informació, el debat i la difusió en temes d’Economia, entre els 
ciutadans/es 

Participar i/o organitzar activitats que augmentin la sensibilització en 
problemàtiques d’economia i proposar activitats. 

 
CAPÍTOL 2. ELS MEMBRES DEL CONSELL 
 
Article 4.-  Composició 
El Consell Sectorial d’Arenys de Munt està integrat per: 

El Regidor/a d’economia que actuarà com a president. Actuarà com a substitut un 
regidor de govern de l’Ajuntament. 

Una treballador de l’ajuntament en funcions de secretari del Consell.en 

Un regidor per cada grup present al Ple de l’Ajutament d’Arenys de Munt. 

Una persona representant de cada associació o agrupació de la vila relacionada total 
o parcialment amb l’economia. 

Com a mínim, un terç del total de membres seran representants de la ciutadania a 
títol individual, relacionats amb l’àmbit de l’economia. 
Per tal de poder participar al Consell serà  necessari demanar-ho a la secretaria del 
Consell. 

 
Article 5.-  Drets i deures dels membres del Consell Sectorial 
d’Economia 

Les persones que integrin el Consell tenen dret a ser convocades a les sessions 
del Consell. 

Les persones que integrin el Consell tenen dret a obtenir informació dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions del Consell i de les comissions de 
treball que es puguin crear,  i tenen el deure de donar a aquesta informació el 
tractament que correspon a l’exercici de la seva condició de membre del Consell. Es 
facilitarà la documentació pertinent envers els temes inclosos en l’ordre del dia o 
d’altres que hagi decidit el Consell. 

Les persones que Integrin el Consell tenen dret a ser escoltades en les sessions del 
Consell i de les comissions de treball que es puguin crear. 
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TÍTOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 
CAPÍTOL I. CONVOCATÒRIA, DESENVOLUPAMENT DE LES 
SESSIONS I RENOVACIÓ DELS MEMBRES 
 
Article 6.-  Convocatòria. 

El Consell d’Economia, es reunirà com a mínim dos cops a l’any. 

La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima de 
dos dies hàbils, sense comptar el dia de la convocatòria i el de la celebració. 

Es podran celebrar sessions extraordinàries a proposta de la presidència o a 
sol∙licitud d’un terç del nombre legal de les persones que l’integrin. 

Les sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació mínima de dos dies 
naturals. 

En la convocatòria de les sessions figurarà la data i el lloc de la celebració, l’hora 
d’inici i la documentació necessària per a la sessió. 
 

Article 7.-  Desenvolupament de les sessions 
Les sessions ordinàries s’estructuren orientativament d’acord amb els apartats 

següents: 

 §  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 §  Part informativa. 

 §  Aprovació, si s’escau, d’acords i propostes. 

 §  Precs i preguntes. 

En l’ús de la paraula, les persones que integrin el Consell vetllaran perquè puguin 
intervenir totes les persones presents a la sessió. 

Com a forma de prendre acords, es procurarà el consens. Quan la presidència ho 
consideri convenient es votarà i s’adoptaran els acords per majoria de  vots. En cas 
d’empat, la presidència tindrà vot de qualitat. 

Sempre que es consideri necessari podran ser convocades a les reunions o a les 
comissions, pel president del Consell i a proposta dels seus membres, aquelles 
persones o entitats que puguin aportar-hi els seus coneixements o assessorament 
segons els temes que s’hi tractin. Aquestes persones assistiran a les reunions amb veu 
però sense vot. 

 
Article 8.-  Renovació 

El Consell d’Economia, es renovarà conjuntament amb el Ple de l’Ajuntament. 
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CAPÍTOL II. COMISSIONS DE TREBALL I SECRETARI/A 
 
Article 9.-  Comissions de treball 
Quan sigui necessari, per atendre qüestions específiques i amb caràcter permanent o 
temporal, segons escaigui, es podran constituir comissions de treball territorials o 
temàtiques, a iniciativa de la presidència del Consell o per iniciativa de les persones 
que integrin el Consell.  La creació de les comissions de treball figurarà com a punt de 
l’ordre del dia i es constituiran per acord de la majoria dels vots; en aquest acord es 
fixarà la seva composició  i es delimitarà la seva competència. 
L’adscripció de les persones del Consell a les comissions serà voluntària. 
 

Article 10.-  El Secretari/ària 
El Consell d’Economia, disposarà d’un secretari/ària que serà un treballador de l’àrea 
d’economia de l’Ajuntament. 
El secretari/ària s’encarregarà de donar el suport administratiu necessari per al 
desenvolupament del Consell. 
 

 
TÍTOL III. RÈGIM SUBSIDIARI 
 
Article 11.-  Règim subsidiari 
En tot allò no previst en els presents estatuts, serà d’aplicació el ROM municipal i el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals. 


