REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL D’EMPRESES DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS
Preàmbul.
El PAM aprovat per l’Ajuntament l’any 2016 determina l’objectiu de ciutat 3:
“Promoure activitats econòmiques al municipi equitatives, cooperatives i
sostenibles, que generin una ocupació digna i de qualitat, i facin de Montornès
un municipi amb un teixit industrial i de serveis (especialment la xarxa
comercial), col·laboratiu, fort i consolidat”, on recull la voluntat política en relació
a un gran àmbit a treballar: Progrés econòmic i ocupació, en el qual es
manifesta la intenció d'impulsar les activitats econòmiques al municipi que
generin una ocupació digna i de qualitat i que facin de Montornès del Vallès un
municipi amb un teixit industrial i de serveis col·laboratiu, fort i consolidat.
Dintre d’aquest objectiu estratègic, l’objectiu operatiu 3.12.3 és crear el Consell
d’empresa i la Taula per l’ocupació.
Aquest Consell d’empreses és una vella aspiració de l’equip de govern que ja
durant l’any 2014, amb motiu de les jornades de reflexió sobre el mercat de
treball que van tenir lloc els dies 26 i 27 de juny, es va presentar una ponència
de presentació de la Taula per a la dinamització econòmica i l’ocupació, amb la
voluntat de crear un espai per a l’estudi i debat de propostes i estratègies, i per
al seguiment i avaluació de mesures acordades en l’àmbit de la dinamització
econòmica i l’ocupació.
El Consell d’Empreses té com a objectiu obrir un diàleg amb el teixit
empresarial i altres operadors, per conèixer les seves necessitats de present i
de futur.
Aquest diàleg ha de servir per conèixer les necessitats i preocupacions de les
empreses, tant pel que fa a les infraestructures necessàries, l’entorn, les
condicions que necessiten per consolidar el seu creixement, i en quant a
l’ocupació per tal de poder planificar de manera més eficient les accions
formatives i la preparació de les persones que milloren la seva competitivitat en
l’accés al mercat de treball.
Per això l’actuació d’aquest Consell d’empresa, estarà vertebrada al voltant de
tres eixos estratègics: Territori i sostenibilitat, Ocupació i formació i Promoció de
l’economia local
La implicació de les diferents àrees de l'ajuntament, (Territori, Medi Ambient,
Educació, etc.) permetrà recollir les necessitats del teixit empresarial pel que fa
a l'entorn, infraestructures, medi ambient, etc.
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A través del Consell d'Empreses es crearà un diàleg entre tots els actors
implicats per impulsar les activitats econòmiques al municipi, per generar un
flux d'informació amb el qual poder definir necessitats i plantejar estratègies que
permetin, entre d'altres objectius, millorar les infraestructures i el serveis
municipals que facilitin la consolidació d’empreses i comerços en el municipi,
augmentar la capacitat econòmica de la localitat i millorar l'ocupabilitat dels
demandants de feina, la qual cosa comportarà la disminució de la taxa d’atur.

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica.
El Consell d’Empreses de Montornès del Vallès és l’òrgan consultiu de
participació sectorial creat de conformitat amb els articles 62 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, que amb la voluntat d’estimular la participació dels
operadors socials implicats en la matèria té com objectiu l’anàlisi, impuls i
seguiment de les propostes i projectes que fomentin el desenvolupament
econòmic del municipi i la millora de l’ocupació.
L’àmbit de funcionament del Consell d’Empreses és el corresponent al municipi
de Montornès del Vallès.
Article 2. Objectius.
Els objectius del Consell d’Empresa venen definits pels tres eixos estratègics:
territori i sostenibilitat; ocupació i formació; i promoció de l’economia local. De
conformitat amb aquests eixos estratègics els objectius del Consell d’Empreses
són:
1. Analitzar la situació de les infraestructures i serveis del territori i preveure
les necessitats de futur, per garantir el desenvolupament sostenible de
l’activitat econòmica del territori, amb especial atenció als polígons
d’activitat econòmica
2. Millorar l’ocupabilitat de les persones, planificant accions i processos
d’informació i orientació laboral, formació per al treball i definint aquelles
àrees de formació reglada necessàries de reforçar en l’entorn del
municipi.
3. Promoure el desenvolupament local, ajudant a la creació d’un marc
econòmic i social idoni per a la relació entre les empreses i la
consolidació del teixit empresarial i comercial, com a un dels eixos
fonamentals per a la creació d’ocupació.
Article 3. Funcions.
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De conformitat amb la seva naturalesa consultiva i els objectius estratègics
definits en l’article segon, les funcions de la Mesa per l’Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic de Montornès del Vallès són:
1. Procurar un marc de debat, de diàleg i de col·laboració entre tots els
operadors econòmics i socials del municipi que permeti definir les
estratègies òptimes de promoció i dinamització dels teixit empresarial i
de millora de l’ocupació i el mercat laboral.
2. Proposar mesures concretes de millora tant de les infraestructures i dels
serveis com de les accions formatives, amb l’objectiu de recolzar i
consolidar el desenvolupament econòmic i la millora de l’ocupació i
l’ocupabilitat.
3. Formular propostes de millora i simplificació de la tramitació
administrativa local que permeti una major agilitat en el funcionament
administratiu, amb especial atenció a la tramitació d’activitats i aquelles
que afecten especialment el desenvolupament de l’activitat econòmica.
4. Contribuir a desenvolupar les condicions necessàries perquè els
processos de transformació industrial siguin compatibles amb la
necessitat d’una millora contínua de la productivitat i amb la cohesió
econòmica, social i territorial.
5. Proposar millores dels sectors industrials del municipi amb l’objectiu
d’augmentar-ne la qualitat dels espais públics i privats i fer-los més
adequats a les noves situacions i realitats
6. Estudiar i proposar incentius a l’activitat empresarial i al foment de
l’ocupació, amb l’objectiu de millora l’oferta de foment de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès.
7. Formular propostes de bones pràctiques i promoure i difondre les bones
pràctiques ja existents.
Article 4. Seu.
El Consell d’Empreses de Montornès del Vallès té la seva seu a l’Ajuntament
de Montornès del Vallès, sens perjudici que es pugui realitzar sessions
plenàries i comissions a qualsevol altre equipament municipal o espai privat
dintre del municipi.
Article 5. Composició.
Els òrgans del Consell d’Empreses són: el Plenari, la Presidència, la
Vicepresidència, la Secretaria i les Comissions o Taules de treball.
El Plenari del Consell d’Empreses podrà designar un director del Consell que
tindrà com a missió coordinar el Consell i les diferents Comissions i Taules de
Treball que es constitueixin.
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Els esmentats càrrecs no seran retribuïts.
-

Presidència: L’il·lustre Sr. alcalde de l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, que podrà delegar les seves funcions en la vicepresidència.

-

Vicepresidència: El regidor d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç,
podrà delegar les seves funcions en un regidor membre de a Junta de
Govern Local

-

Secretaria: El cap del Departament d’Ocupació, Promoció econòmica i
Comerç podrà delegar les seves funcions en un empleat públic del
Departament d’Ocupació Promoció Econòmica i Comerç.

-

Director del Consell. Correspondrà a la persona que designi el Consell
d’Empreses per a la seva Coordinació.

-

Vocals: Correspondrà la condició de vocal a cadascun dels representats
de les empreses que formin part del Plenari del Consell d’Empreses i un
representant de cadascuna de les entitats associatives empresarials i
agents socials i polítics amb presència en el municipi. El nombre de vocals
es correspondrà amb el nombre de membres constituents o adherits amb
posterioritat del Plenari del Consell Industrial.

-

Comissions i Taules de treball, són grups de treball de caràcter sectorial
que nomenades pel Plenari, tenen encarregat la preparació de propostes i
suggeriments en àmbits específics de treball per al seu posterior debat en el
Plenari, en especial en els àmbits establerts pels eixos estratègics, per la
qual cosa, en principi es constituiran les següents:
• Comissió de treball de territori i sostenibilitat
• Taula per l’ocupació i la formació
• Taula per la promoció de l’economia local

6. Funcionament
La creació del Consell d’Empreses de Montornès del Vallès i l’aprovació del seu
reglament de funcionament serà acordada pel Ple de l’Ajuntament.
El Plenari del Consell d’Empreses de Montornès del Vallès es reunirà un mínim
de dues vegades l’any, prèvia la convocatòria de la Presidència, en la qual
incorporarà l’Ordre del dia junt amb la documentació generada per les
comissions de treball, que hagi de ser objecte de debat, qualsevol dels
membres del Plenari del Consell d’Empreses podrà demanar la incorporació de
un o més punts a l’Ordre del Dia amb la suficient antelació.
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D’aquestes sessions la Secretaria estendrà acta succinta que serà signada per
la Presidència i la Secretaria.
Els càrrecs del Consell d’Empreses de Montornès del Vallès no són personals i
cessaran si així ho disposa l’empresa o entitat que representin. Els canvis de
representat hauran de notificar-se a la Secretaria de la Mesa, amb anterioritat a
la celebració de la sessió.
El Plenari del Consell d’Empreses de Montornès del Vallès adoptarà les
propostes que consideri més adequades per a l’assoliment dels objectius
establerts en aquest reglament i les adreçarà a l’Ajuntament.
Les propostes presentades pel Consell d’Empreses de Montornès del Vallès,
una vegada informades pels tècnics municipals competents, podran ser
acceptades per l’òrgan municipal corresponent. En aquest cas l’adopció de la
mesura anirà acompanyada per un cronograma que permeti controlar la seva
implantació efectiva.
7. Les comissions de treball
El Plenari del Consell d’Empreses de Montornès del Vallès, una vegada
constituït, crearà les comissions i taules de treball que consideri necessaris,
amb un màxim d’una per àmbit d’actuació sectorial previst.
En formaran part d’aquestes comissions els membres del Plenari del Consell
d’Empreses de Montornès del Vallès que manifestin el seu interès i voluntat
d’incorporar-se, així com aquelles altres persones o entitats que es consideri
adient, tot i no formar-ne part del Plenari, l’Ajuntament podrà designar personal
tècnic que assessori cada comissió.
Les funcions de les comissions i taules de treball serà proposar al plenari les
mesures necessàries per aconseguir la millora, reactivació i desenvolupament
dintre del seu àmbit específic i fer el seguiment d’aquelles propostes adoptades
pel Consell d’Empreses de Montornès del Vallès i acceptades per l’Ajuntament.
Les propostes presentades per les comissions de treball seran debatudes i, en
el seu cas, adoptades pel Consell d’Empreses de Montornès del Vallès per la
majoria dels assistents amb possibilitat d’emetre vot.
Els acords del Consell d’Empreses, que podran adoptar la forma de propostes,
dictàmens i d’altres formes de caràcter similar, en cap cas tindran caràcter
administratiu.
Amb caràcter previ, aquest Reglament preveu la creació de tres comissions:
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1. Comissió de territori i sostenibilitat, amb el suport tècnic de l’Àrea del
Territori, tindrà com a objectius:
• Analitzar la mobilitat i accessibilitat del territori i en particulars dels
polígons industrials.
• Analitzar els serveis i condicions tecnològiques del territori definint les
necessitats futures, promovent la col·laboració empresarial i els avenços
tecnològics i medi ambientals.
• Treballar en la identitat i identificació del territori i dels polígons
industrials potenciant la seva projecció nacional i internacional.
2. Taula per l’ocupació, amb el suport tècnic de l’OPEC, tindrà com a objectius:
• Impulsar la millora del mercat de treball, potenciant els recursos
d’orientació i intermediació laboral del territori amb especial atenció als
municipals.
• Potenciar la formació com l’instrument de realització personal i de millora
de les expectatives professionals, amb especial atenció a les necessitats
manifestades pel teixit empresarial.
• Promoure l’excel·lència operativa i la cultura de la innovació amb un
capital humà qualificat, acompanyant el conjunt del teixit empresarial en
l’adaptació a la industria 4.0.
4. Taula per la promoció de l’economia local, amb el suport tècnic de
l’OPEC, amb els següents objectius:
• Definir els recursos que facilitin la interrelació empresarial que facilitin
l’evolució envers la industria 4.0 i explori els diferents nivells de
col·laboració tant entre les empreses com amb l’administració (economia
circular, finestreta única, administració electrònica, etc).
• Desenvolupar el conjunt de polítiques de suport a la consolidació
empresarial, al creixement sostenible i a l’atracció d’inversió al territori.
Montornès del Vallès, maig de 2018

Aprovació inicial al Ple de 6 de setembre de 2018
Aprovació definitiva i publicació íntegra al BOPB de 19 de novembre de 2018
Publicació aprovació definitiva al DOGC de 18 de desembre de 2018
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