
Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES

Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN SOBRE L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL DE TREBALL I EMPRESA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Article 1- OBJECTIUS GENERALS

El  Consell  Municipal  Local  de  Treball  i  Empresa  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres  és  un
organisme de caràcter  consultiu  i  d'assessorament  per  tirar  endavant  un pla de mesures
contra l'atur al municipi i s'institueix com a òrgan complementari de l'Ajuntament. 

Els objectius generals de Consell Municipal Local de Treball i Empresa de Sant Andreu de
Llavaneres són:

1.- Elaborar un pla de mesures contra l'atur que complementi l'acció diària de la regidoria.
2.- Seguiment per la implementació de les mesures acordades.
3.- Establir un pla de treball consensuat per reactivar els sectors econòmics estratègics
locals.
4.- Potenciar la participació en l’elaboració del pressupost municipal en l’àrea de Treball i
Empresa o, en el seu cas, en la proposta de modificació del pressupost ja existent.
5.- Promoure programes i activitats formatives per al Treball i l'Empresa.
6.- Avaluar les accions i programes desenvolupats pel Consell.

Article 2- COMPOSICIÓ DEL CONSELL

L'estructura estarà formada per:

1. La regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme amb les tècniques de

l'àrea:

Ma Teresa Vidal Regidora de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme, 

que actuarà com a presidenta del Consell

Gemma Batayé Tècnica de Promoció Econòmica

Anna Masvidal Tècnica d'Ocupació, qui actuarà com a Secretària del Consell
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2. Un representant de cada grup municipal present al Consistori:

Ma Teresa Vidal         Representant del grup municipal d' ERC

Joan Rubal Representant del gup municipal d'Acord 

Marta Alsina Representant del gup municipal de CDC

Víctor Ros Representant del gup municipal del PP

Carlos Sánchez Representant del gup municipal de C's

3. Dos representants del sector del comerç:

Joan Noms Representant de la perruqueria MOD 

Jorge Recoder/ Mariah Recoder   Representants de la Joieria Recoder Castany

4. Dos representants del sector empresarial i de serveis:

Enric Dalmau Representant de l'empresa Llav@neres Assessoria i Gestió

Francesc Serra Representant d' Estructures Llavaneres SL

5. Dos representants del sector turístic (oci i restauració):

Joan Moya Director General del Port Balís

Carles Aceña/ Representant del sector de la Restauració (Restaurant Pins Mar)

Jaume Aceña/Mar Novell 

6. Dos experts professionals:

Roser Moré Presidenta de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis 

Empresarials del Maresme. 

Javier García Representant de l'empresa Nexum Management Consultores SL
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Article 3.- CONSTITUCIÓ

3.1. Les persones que han d'integrar el Consell i que han presentat per escrit el seu interès
per participar-hi, si volen ser substituïdes, hauran de comunicar-ho prèviament a cada reunió. 

Es poden nomenar representants suplents, però només un assistirà a les sessions. 

3.2. Règim de Sessions

3.2.1 Reunions ordinàries.
Com a mínim se celebrarà una reunió ordinària cada trimestre. 
El consell es convocarà amb una setmana d'antelació amb l'ordre del dia i els suggeriments
que faci el Consell. Aquest ordre del dia, prefixat, es podrà ampliar fent arribar les propostes
dos dies abans de la reunió a la Presidència del Consell. 
Un cop iniciada la sessió ordinària només es podrà incloure nous punts en l'ordre del dia si
s'aprova la seva inclusió per la majoria absoluta dels membres legals del Consell.

3.2.2. Reunions extraordinàries.
Seran convocades per la Presidenta, amb tal caràcter, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de,
al menys, una quarta part dels membres integrants del Consell. 
La sol·licitud s'haurà de fer mitjançant un escrit en el qual es raonarà l'assumpte o assumptes
que  la  motiven,  que  han  de  ser  necessàriament  competència  del  Consell,  i  signat
personalment per tots aquells que la subscriuen.
Les reunions extraordinàries seran convocades amb 48 hores d'antelació  i  no  es podran
incloure nous punts en l'ordre del dia. 

3.2.3. El Consell Municipal de Treball i Empresa podrà demanar l'assistència de persones de
reconeguda  vàlua  i  coneixements  en  la  matèria  per  tractar  temes  específics  i  puntuals.
Aquestes persones tindran veu però no vot.

3.3. - Votació

3.3.1.- Els vots seran personals i intransferibles.

3.3.2.- Es posaran a votació dels membres del Consell, els suggeriments i les propostes que
arribin a la Regidoria de Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme, així com tots els
estudis  i  treballs  elaborats  per  les  diferents  comissions  que  es  creïn;  les  decisions  es
prendran per regla general, per majoria simple, llevat que per la importància del tema s'acordi
fer-ho per majoria absoluta. Si l'abstenció arriba a ser majoria, s'haurà de continuar el debat i
procedir a una nova votació. 
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3.4. Debat

3.4.1.- Llegit per la Secretària l'ordre del dia de la sessió, la Presidenta passarà a l'aprovació
de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. La Presidenta ha d'obrir un torn de paraules per
si hi ha rectificacions i observacions, les quals hauran de constar a l'acta.

3.4.2.- Després de l'exposició de cadascun dels punts del dia, la Presidenta obrirà un torn de
paraules. Si no n'hi ha, es passarà directament a la votació, si s'escau. 

3.4.3.- Abans de sotmetre a votació una proposta, la Presidenta permetrà un torn de paraules
en funció de les propostes i, un cop finalitzat, es passarà a les votacions, sempre que no hi
hagi torn de replica.

3.4.4.- Qui es consideri al·ludit per una intervenció sol·licitarà de la Presidenta, un torn de
replica, que serà breu i concís. 

3.4.5.-  Finalitzat  el  torn  de  paraules,  la  Presidenta  procedirà  a  donar  les  paraules  per
al·lusions  o  rectificacions  de  fets  o  conceptes,  sempre  que  prèviament  hagin  estat
demanades.

3.4.6.- La Presidenta podrà tallar una intervenció quan vegi que no s'ajusta al tema del qual
es  tracta,  quan  pogués  ésser  ofensiu  per  un  membre  de  l'òrgan  o  quan  es  produeixin
reiteracions.

3.5.- Actes

3.5.1.-  La  Secretària  estendrà  l'acta  corresponent  a  cada  reunió  i  lliurarà  una  còpia  a
cadascun dels membres.

3.5.2.- Pel que fa la redacció de les actes, es procedirà d'acord amb els articles 109 i 110 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

3.5.3.- Un cop aprovades, les actes seran signades per la Presidenta i la Secretària. 

3.6.- Altres característiques de funcionament 

3.6.1.-  Es facilitarà la  possibilitat  d'entrar  a formar part  del  Consell  Municipal  de Treball  i
Empresa a persones empadronades a Sant Andreu de Llavaneres, vinculades o amb interès
directe en matèria. Caldrà sol·licitar-ho per escrit a la Presidència del Consell i serà sotmès a
votació en la primera sessió que es convoqui. Caldrà el vot de la majoria dels membres del
Consell. 
Aquestes incorporacions, en el cas d'acceptar-se, tindran veu però no vot. 
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3.7. - Comissions de Treball, delegades del Consell

3.7.1.- El Consell, pel seu bon funcionament i sempre que s'acordi per majoria simple, podrà
treballar  en  Comissions  Delegades,  que  hauran  de  donar  compte  del  seu  treball  en  les
sessions del Consell Municipal de Treball i Empresa.

3.7.2. Les Comissions Delegades tindran les funcions següents:
 Emetre un informe previ sobre els assumptes de la competència delegada que hagin

de ser sotmesos al Consell, per pròpia iniciativa o a petició del Consell Municipal de
Treball i Empresa.

 Debatre i informar sobre els assumptes que els hi siguin sotmesos per la Presidència
del Consell, per pròpia iniciativa o a petició del Consell Municipal. 

 Debatre les línies d'actuació de la competència delegada corresponent. 

3.7.3.- La composició de les Comissions Delegades es determinarà per acord del Consell
Municipal  de Treball  i  Empresa i  s'intentarà que tots  els  grups hi  siguin  representats.  La
modificació dels components, nombre o especialitats d’aquestes comissions cal que siguin
aprovades pel Consell. 

3.7.4.- La Presidenta del Consell serà Presidenta de totes les Comissions.

3.7.5.- Amb periodicitat determinada pel Consell, les Comissions Delegades de Treball hauran
d'informar de la marxa de la seva tasca.

3.7.6.- Cap comissió podrà deliberar sobre assumptes de competència d'altres. Malgrat tot,
podran convocar-se reunions de dues o més comissions per tractar temes comuns. 

3.7.7.- Per la vàlida constitució de cada sessió de les comissions delegades s'estableix el que
diu l'article 3.2 del present Reglament. 

Article 4- ALTRES OBJECTIUS I FINALITATS DEL CONSELL

El Consell Municipal de Treball i Empresa podrà demanar informació i col·laboració d'altres
Consells Municipals de la mateixa matèria.

El Consell Municipal de Treball i Empresa podrà realitzar convenis de col·laboració amb altres
entitats o consells paral·lels a fi de millorar la qualitat de les seves accions per tirar endavant
el seu objectiu principal.

DISPOSICIÓ

El present Reglament serà aprovat pel Consell Municipal de Treball i Empresa i regirà, com a
norma de funcionament mentre no s'aprovi la seva derogació o modificació. 


