REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL
-LLIÇÀ D’AMUNT(maig de 2020)

0. Preàmbul
L’ampli marc normatiu existent, per una banda, en matèria de la promoció i la facilitació
de la participació de la ciutadania directament o mitjançant la riquesa d’organitzacions i
associacions en l’àmbit de la vida econòmica i social, ens du a crear el Consell
Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt.
La situació derivada, en segon lloc, de l’epidèmia sanitària que ha evolucionat i
desencadenat una emergència de salut pública global de la Covid-19, que ha
commocionat i sotragat tot el món polític, econòmic i social, ens obliga a pensar que,
possiblement en allò al que estàvem acostumats, s’haurà de repensar i modificar per
tot el que representen les relacions laborals-econòmiques, i les que necessàriament
han d’aplicar les instàncies polítiques. Hem de tornar a arribar a l’acord que no hi ha
predominança de l’economia sobre els altres elements que composen la societat, sinó
que ha d’haver un necessari equilibri en la taula de tres potes en la que es sustenta
una societat i que són la política, l’economia i la societat. La desaparició d’una
d’aquestes deixa coixa la pròpia democràcia moderna de la que se’n deriva qualsevol
estat social democràtic i de dret, per aquest ordre.
El Covid-19 ens posa davant d’una realitat, que és la de donar resposta, com a
primera institució pública i la que pateix en primera instància les necessitats de la
ciutadania, a les opinions, plantejaments i aspiracions dels agents econòmics i socials,
perquè afecten als seus interessos legítims. Que la municipalitat pugui ser àrbitre i
debades agent proposant. En conseqüència, apliquem la premissa que diu: sense
societat no hi ha política ni se’n deriva economia.
Per això exposat, davant la situació excepcional, es fa més que necessari que el
Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt pugui
consolidar la seva base i constitució, en quant al Consell Sectorial en matèria de
desenvolupament econòmic local, amb la finalitat d’integrar la participació del teixit
econòmic del poble, així com dels agents socials i de la ciutadania en els processos
d’actuació en matèria de promoció econòmica, ocupació i en la cooperació en les
decisions que en aquest sentit han de prendre els òrgans de govern municipals.
TÍTOL PRELIMINAR. De la constitució.
Article 1. Disposicions generals.
El Consell sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt es
constitueix com a òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, a l’empara de la legislació vigent, en les actuacions en matèria de
desenvolupament econòmic i social local.
L’àmbit territorial del Consell sectorial de Dinamització Econòmica i Social
serà el corresponent al municipi de Lliçà d’Amunt.

Article 2. Adscripció.
El Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt s’adscriu a
l’Àrea de Promoció Econòmica.
Article 3. Naturalesa jurídica.
El present reglament es fonamenta en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els
seus articles 52,e), 71.1 g) i 71.2, els quals es descriuen les competències del Ple i les
activitats complementàries que poden exercir els ens locals; i en el Reglament orgànic
municipal (ROM), que al seu article 208 permet a petició de la Regidoria corresponent
establir consells sectorials culturals, esportius i d’altres, que hauran de regir-se amb el
seu corresponent reglament de funcionament intern.
Article 4. Domicili del Consell Sectorial de dinamització econòmica
El Consell Sectorial de dinamització econòmica de Lliçà d’Amunt té la seu a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, carrer d’Anselm Clavé número 73.
Títol I. De les funcions, la composició i l’emissió d’informes del Consell Sectorial
Capítol I. De les funcions, finalitats i emissió d’informes.
Article 5. Funcions i finalitats.
El Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social de Lliçà d’Amunt té per
objecte, assessorar, informar i cooperar en la presa de decisió, en els termes
següents:
a) Col·laborar en la definició de les bases per al desenvolupament econòmic i social
del municipi.
b) Afavorir un espai de debat i de col·laboració públic-privada per definir i consensuar
les línies estratègiques, concretament en matèria de promoció i dinamització del
teixit econòmic, comercial i industrial, així com en matèria d’ocupació i relacions del
món laboral.
c) Afavorir el marc per a generar i atraure projectes d’inversió empresarial
estratègiques per al municipi en l’àmbit industrial i de serveis.
d) Fer anàlisi i seguiment de la realitat socioeconòmica del municipi.
e) Participar en l’avaluació de les iniciatives i plans d’actuació engegats.
f) Impulsar el coneixement i la divulgació de les actuacions de desenvolupament
econòmic de Lliçà d’Amunt.
g) Emetre informes, anàlisis, estudis o manifestacions en aspectes que
puguin afectar les finalitats i els objectius del Consell.
h) Totes aquelles que li siguin encomanades per l’Ajuntament.
Article 6. Emissió d’informes.
Els informes, les recomanacions, les alternatives o les propostes
tenen la consideració de recomanacions no vinculants per als òrgans

de govern municipals.
Si l'informe no s'emet en el termini de 2 mesos des de la sol·licitud es pot
seguir la tramitació de l'expedient atès que l'informe no té caràcter preceptiu
ni facultatiu.
No obstant això, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha de determinar les línies
generals de la seva política de desenvolupament econòmic local, atenent
les propostes que formuli el Consell.
Capítol II. Composició
Article 7. Composició.
1. El Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social concebut com a
òrgan d’integració d’aquells agents locals que incideixen en el
desenvolupament econòmic i social del municipi, està integrat per:
a) President: L’Alcalde/essa-President/a de l’Excm. Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
b) Vice-president: El Regidor/a amb competències delegades en l’àmbit de la
promoció econòmica.
c) Vocals:
- Un representant de cada partit o coalició política amb representació al Ple
municipal.
- El representant del Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes.
- Un representant de l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals de
Lliçà d’Amunt (ACLL).
d) Secretari/ària: Tècnic de promoció econòmica
2.

El Consell podrà proposar i convocar tantes entitats com consideri oportunes de
l’àmbit social i econòmic siguin de l’àmbit territorial que consideri oportú, amb la
finalitat de donar compliment als articles 5 i 6 d’aquestes bases

3.

El Consell pot organitzar el seu funcionament per comissions o grups específics
de treball en funció dels temes que siguin objecte de la seva consideració.

Article 8. Nomenament i cessament dels vocals.
Els membres del Consell Sectorial seran designats pel Ple de l’Ajuntament, després
que cada partit polític i entitats hagin designat els seus representants.
Article 9. Remuneracions.
Els membres del Consell no tenen dret a remuneració per l’exercici de les
seves funcions.
Títol II. De l’estructura organitzativa
Capítol I. De l’organització del Consell

Article 10. Òrgans.
Els òrgans del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social són:
a) Presidència.
b) L’Assemblea del Consell.
Capítol II. De la Presidència.
Article 11. Presidència del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social
1. La Presidència del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social correspon
a l’Alcalde/essa de la Corporació.
2. En el supòsit d’absència de la Presidència, exercirà la presidència la vicepresidència, que recau en el/la Regidor/a de Promoció econòmica, tal i com queda
recollit l’art. 7.
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 de les finalitats del Consell.
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell .
d) Exercir la representació del Consell en institucions, entitats i comissions.
e) Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l’ordre
del dia.
f) Canalitzar davant l’òrgan municipal corresponent les peticions, els requeriments i
les actuacions aprovades per l’Assemblea del Consell.
g) Invitar a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, les persones que estimi
oportú.
h) Exercir les funcions inherents a la condició de la Presidència del Consell.
i) Totes les altres que li puguin ser atribuïdes.
4. En les sessions del Consell són competència de la Presidència:
a) Presidir les sessions, moderar els debats, mantenir l’ordre i en tot cas suspendreles 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
1. La vice-presidència corresponen a un/a regidor/a designat/da per l’Alcalde.
a) Vice-president: El Regidor/a amb competències delegades en l’àmbit de la
promoció econòmica.
2. La missió fonamental és la substitució de la Presidència efectiva en els
casos d’absència en l’exercici del seu càrrec, vacant o malaltia.
Capítol III. L’Assemblea del Consell.

Article 13. Assemblea del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social.
1. L’Assemblea del Consell del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social
està integrat per tots els membres a què es fa referència a l’article 7 d’aquest
Reglament, així com pel/per la Secretari/ària del Consell, que assisteix a les sessions
del Assemblea del Consell amb veu però sense vot i és presidit pel president/a.
2. L’Assemblea del Consell és el màxim òrgan de decisió del Consell i li corresponen
les atribucions següents:
a) Elaborar 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) Emetre informes referits a l’article 6 d’aquest Reglament.
d) Realitzar els estudis que li siguin requerits de la seva competència pels òrgans de
govern municipal.
e) Aprovar, si és procedent, l’acta de la sessió anterior al Assemblea del Consell.
Capítol IV. De la Secretaria.
Article 14. Secretaria del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social
Al/la secretari/ària del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica, sota la direcció de
la Presidència, li correspon l’assistència i l’assessorament al Consell i exerceix les
funcions següents:
a) Transmetre les convocatòries del Assemblea del Consell, amb l’ordre del dia i
l’acta corresponent de la sessió anterior.
b) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Assemblea del Consell Sectorial
i aixecar acta i firmar-les amb la Presidència.
c) Desenvolupar les funcions d’arxiu i registre així com totes les inherents a la seva
condició.
Títol III. Del règim de funcionament.
Capítol I. De l’Assemblea del Consell.
Article 15. Sessions.
1. El Consell ha d’efectuar 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, les ha de convocar el
president amb quinze dies d’antelació com a mínim i les extraordinàries de
cinc dies.
3. No obstant això, el Consell pot celebrar sessions extraordinàries per raons
d’urgència, que s’han de convocar en un termini no superior a vint-i-quatre

hores per la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud almenys d’una tercera part
dels membres del Consell.
4. Les sessions del Consell no són públiques, llevat que el Consell acordi el contrari.
L’Assemblea del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat més
un dels seus membres.
Capítol II. De les deliberacions i adopció d’acords.
Article 16. Deliberacions.
La Presidència del Consell dirigeix les sessions, ordena els debats i adopta les
mesures convenients per garantir l’ordre en les reunions.
Article 17. Adopció d’acords.
1. Els acords del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social s’han d’adoptar
per majoria simple dels assistents. En cas d’empat la Presidència exerceix el vot de
qualitat. En tot cas, es pot adoptar vots particulars i deixar constància de les
objeccions plantejades per les parts discrepants.
2. Els acords adoptats s’han d’integrar en un informe que ha de formar part de
l’expedient objecte d’anàlisi. Aquests acords poden ser acompanyats amb propostes o
alternatives concretes d’actuació en matèria de promoció econòmica i ocupació de
caràcter no vinculant per l’Ajuntament.
3. El Consell ha de fer difusió periòdica dels seus treballs i activitats, amb la memòria
que corresponent.
Capítol III. De les normes internes.
Article 18. Normes internes de funcionament.
El Consell Sectorial de Dinamització Econòmica pot, segons allò establert en el
present Reglament, constituir internament comissions o grups de treball.
Article 19. Assessorament del Consell Sectorial
El Consell Sectorial pot reclamar, durant les seves reunions, l’assistència de tècnics i
de persones destacades del món econòmic, comercial i industrial, per tal de rebre
assessorament i fonamentar correctament les seves deliberacions.
Article 20. Lloc i actes.
Les sessions del Consell Sectorial de Dinamització Econòmica i Social s’han
de celebrar, amb caràcter general, en dependències municipals de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i de cada una s’ha d’estendre acta pel/per
Secretari/ària, que s’ha de trametre als seus membres en el termini de quinze
dies hàbils i sotmetre a aprovació en la sessió següent que es celebri.

En cas que la celebració presencial a les dependències municipals no sigui possible,
es podrà celebrar telemàticament de manera alternativa, ja sigui per videoconferència
o altres mitjans. La validesa d’aquestes sessions serà la mateixa que la d’una sessió
presencial, i s’hauran de regir pel mateix règim de funcionament definit al present Títol
III.
Article 21. Adscripció de mitjans.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha de dotar al Consell Sectorial de Dinamització
Econòmica i Social dels mitjans personals i materials necessaris per al compliment
dels seus fins.
Article 22. Despeses.
1. Les despeses de funcionament ordinari han de ser a càrrec de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt fins als límits que anualment es fixin en el seu pressupost ordinari, amb
l’adscripció i dependència de la Regidoria de promoció econòmica, que habilitarà una
partida de dependència orgànica d’aquesta.
2. Si pel funcionament del Consell Sectorial i per donar compliment a les funcions
encomanades fos necessari i considerés fer oportuna la seva presència en certàmens,
fires, reunions o altres i que aquestes impliquessin la realització de desplaçaments o
estances temporals de curta durada i que necessitessin de finançament, s’haurà
d’elevar un informe detallat dels objectius i pressupost detallat que haurà d’aprovar la
Regidoria de promoció econòmica, així com d’una posterior memòria justificativa de
l’activitat realitzada i que s’imputarà al pressupost ordinari d’aquella.
Capítol I. De la durada i dissolució del Consell Sectorial
Article 23. Durada i dissolució.
El Consell Sectorial té una duració indefinida, i s’ha de dissoldre per acord del Ple de
l’Ajuntament, a proposta del Consell o a iniciativa raonada de l’Ajuntament, conforme
l’ordenament jurídic vigent.
Article 24. Normativa supletòria
a) Per a tot allò que no estigui regulat pel present Reglament, han de regir de forma
supletòria les normes d’organització i funcionament del Reglament Municipal de
Participació Ciutadana, i del Reglament del Consell Municipal de Participació
Ciutadana.
b) La interpretació d’aquest Reglament és competència del propi Consell Sectorial i, en
última instància, del Ple municipal.

Lliçà d’Amunt, maig de 2020

