AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

ESBORRANY
D’ESTATUTS
DEL
CONSELL
ECONÒMIQUES DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

D’INICIATIVES

Antecedents
Des de l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntantament de la Bisbal d’Empordà s’ha
volgut impulsar la reformulació de l’antic Consell de Promoció Econòmica, actualment
inactiu, que era un òrgan complementari de l’organització municipal de participació
ciutadana dels sectors comercial, turístic, industrial i de serveis. Les funcions d’aquest
Consell eren principalment consultives, d’informe, d’estudi i de proposta d’accions amb
l’objectiu de promocionar la ciutat i incentivar l’activitat econòmica. La voluntat de
l’Ajuntament és recuperar aquesta figura i dotar-la de competències amb l’objectiu que
acabi sent el punt de trobada dels sectors econòmics de la ciutat i on s’articulin totes les
polítiques de promoció, públiques i privades.
Per aquest motiu s’ha realitzat un treball per part del postgrau de Participació i
Comunicació de la Universitat de Girona, amb l’objectiu de donar forma a la nova
proposta d’organisme i establir nous mecanismes i processos de participació ciutadana
d’una forma estructurada i pactada per l’establiment d’una fórmula legal de constitució
de l’òrgan.

CAPÍTOL I: NATURALESA I FINALITATS.
Article 1
El Consell d’Iniciatives Econòmiques és creat pel Ple de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà com a òrgan complementari de l’organització municipal de participació
ciutadana dels sectors comercial, turístic, industrial, de serveis i de qualsevol altra
activitat econòmica que es desenvolupi o en un futur es pugui desenvolupar en el
municipi, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen aquests
Estatuts.
Article 2
La naturalesa jurídica d´aquest Consell respon a la d´un òrgan complementari a
l´organització bàsica municipal, creat de conformitat amb allò previst a l´article 20 de la
Llei 7 /1985, 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local i el 49 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, que aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, i sotmès als principis d´eficàcia, economia organitzativa i
participació ciutadana.

Article 3
La seu del Consell serà a les dependències municipals de Torre Maria, on hi ha ubicada
l’àrea de Promoció de la Ciutat.

Article 4
La durada del Consell serà indefinida, sens perjudici de les disposicions d’aquests
Estatuts sobre la seva dissolució.

Article 5. Missió, visió i valors
La missió és impulsar i reforçar l’activitat econòmica de la Bisbal d’Empordà, partint de
la base que aquesta activitat té una dimensió local, nacional i internacional, contribuint a
la consolidació de la seva personalitat de municipi emprenedor.
La visió és la de convertir l’òrgan en un ens proactiu per a la promoció de la ciutat i
com a referència per als empresaris i emprenedors de la Bisbal d’Empordà.
Els principals valors de l’organisme són la coordinació, la participació, la qualitat, la
innovació i la confiança.
Article 6. Funcions
El Consell tindrà funcions consultives, d’informe, estudi i proposta en ordre a
col·laborar amb l’Ajuntament amb aquelles accions que tinguin per objecte promocionar
la ciutat i incentivar l’activitat econòmica en l’àmbit de l’empresa, el territori i les
persones; i que es concreta en els següents àmbits:
-Turisme.
-Comerç.
-Indústria.
-Fires i mercats
-Artesania
-Promoció d’infraestructures vinculades a la promoció econòmica i turística.
-Formació i ocupació de les persones en relació al mercat de treball.
-Suport a l’emprenadoria
-Observatori socioeconòmic i promotor d’estudis i campanyes
-Espai de contacte dels diferents sectors econòmics.

CAPÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN
Article 7
L’òrgan de govern de l’Organisme serà la Junta de Govern, i comptarà amb un
President, dos Vicepresidents i els vocals.
Article 8
La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració del Consell.
La Junta estarà formada per:
a) El president, que serà l’Alcalde de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
b) El Vicepresident primer: que serà el Regidor delegat de l’àrea de Promoció
de la Ciutat de l’Ajuntament, o en el seu defecte el Tinent d´Alcalde que es
designi.
c) El Vicepresident segon: que serà una persona provinent dels sectors
econòmics del municipi.
d) Els vocals:
• Un regidor de cada un dels grups polítics municipals.
• Un membre de l’Associació d’Empresaris Artesans Ceramistes, amb
establiment obert al municipi de la Bisbal d’Empordà.
• Un membre de l’Associació de Comerciants de l’Aigüeta.
• Un membre de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de la Bisbal i
comarca, amb establiment obert al municipi de la Bisbal d’Empordà.
• Un membre de la Unió de Comerciants de la Bisbal.
• Un representant de la Cambra de Comerç.
• Un membre de l’Associació CORVE, amb establiment obert al municipi
de la Bisbal.
• Un membre del gremi de promotors i constructors d’edifici de Girona,
amb seu a la Bisbal d’Empordà.
• Un representant dels establiments turístics de la Bisbal d’Empordà,
proposat pel president del Consell i aprovada la seva incorporació per la
Junta de Govern.
• Un representant dels establiments de restauració de la Bisbal d’Empordà,
proposat pel president del Consell i aprovada la seva incorporació per la
Junta de Govern.
• 3 membres entre els empresaris bisbalencs no vinculats a un sector
concret. Seran proposats pel president del Consell i aprovada la seva
incorporació per la Junta de Govern.
e)
El sector privat nomenarà els seus representants, un titular i un suplent
per cada membre de la Junta de Govern. El suplent assistirà a les Juntes quan no
ho pugui fer el titular, amb els seus mateixos drets.

Article 9
La Junta de Govern tindrà les atribucions següents, sempre referides a les seves
finalitats:
1)
Aprovar els programes d’actuació i les seves revisions.
2)
Aprovar inicialment el projecte de pressupost de l’organisme.
3)
Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i
interessos de l’Organisme.
4)
Proposar a l’Ajuntament l’autorització de tots aquells actes i contractes
per al desenvolupament del programa d’actuació.
5)
Proposar a l’Ajuntament la modificació d’aquests Estatuts o la dissolució
de l’Organisme.
6)
Exercir aquelles altres competències no atribuides estatutàriament.
Article 10
1.La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària una vegada cada mes, excepte el
mes de juliol i d’agost, i a més, en sessió extraordinària quan ho consideri necessari el
seu president o ho sol.liciti per escrit la tercera part dels seus membres. Així mateix es
farà una Junta de Govern extraordinària el darrer trimestre de cada any oberta a tot el
parc empresarial bisbalenc on s’explicarà el pla d’actuacions que es proposa per l’any
següent.
2.Les convocatòries es faran amb una antelació mínima de dos dies hàbils i incorporaran
l’ordre del dia.
3.El quòrum per a la validesa de les sessions serà d’una tercera part dels membres de la
Junta de Govern amb veu i vot. En tot cas hi hauran d’assistir el president i el secretari,
o qui legalment els substitueixi.
4.Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, i en cas d’empat
decidirà el president amb vot de qualitat.
5. Es podran crear comissions, que depenent del Consell, agrupin empresaris dels
diferents sectors i amb necessitats i interessos similars o que desenvolupin i concretin
activitats i/o projectes.
Article 11
1.També assistirà a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, el cap
de l’àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
Actuarà com a secretari un tècnic municipal, a qui correspondrà l’aixecament de les
actes, l’expedició de certificacions dels acords i la prestació d’assessorament.

2. Igualment, podran assistir els tècnics municipals o altres professionals que es
consideri adient per tal d’informar o assessorar als membres de la Junta.

Article 12
Els càrrecs d’origen corporatiu i institucional que acabin el seu mandat o dimiteixin
com a tals, cessaran com a membres de la Junta de Govern; el nomenament i la
separació de la resta dels càrrecs correspondrà al Ple Municipal.
Els càrrecs del sector privat seran renovats cada quatre anys en la seva totalitat, a
proposta del mateix sector privat.
Tots els càrrecs tindran caràcter honorific i per tant no remunerats.
Article 13
Corresponen a l’àrea de Promoció de la Ciutat, i en concret al cap de l’àrea, les
atribucions següents:
a)
Executar i fer complir els acords de la Junta de Govern del Consell.
b)
Representar administrativament a l’organisme en tots aquells actes
derivats de la gestió que li és propia.
c)
Dirigir, organitzar, vigilar i inspeccionar totes les activitats i
dependències del Consell, ostentant el comandament directe del personal.
d)
Preparar l’avantprojecte de pressupost i dels programes d’actuació del
Consell.
e)
Adoptar totes les determinacions necessàries pel millor funcionament
dels serveis, la competència de les quals no estigui reservada a la Junta de
Govern.
f)
Proposar a la Junta de Govern l’adopció d’acords relatius a les necessitats
del Consell.
g)
Informar a la Junta de Govern dels assumptes que es tractin en cada
sessió.
h)
Assistir a les reunions de la Junta de Govern amb veu però sense vot.
i)
Preparar la documentació que s’ha de sotmetre a consideració de la Junta
de Govern i informar-la de tot el necessari per a l’adequat exercici de les seves
competències.
j)
Les altres que li delegui o encomani la Junta de Govern o el president.

CAPÍTOL III: RÈGIM ECONÒMIC
Article 14
El Consell podrà comptar amb els recursos econòmics següents:
a) Aportacions de l’Ajuntament.
c) Rendiments de les seves activitats.
d) Donatius, aportacions i subvencions.
e) Aportacions del sector privat.
f) Qualsevol altres procedents legalment.
No s’estableixen quotes de participació del sector privat en el Consell. No obstant, les
accions aprovades i desenvolupades pel Consell comptaran també amb el suport
econòmic del sector privat participant.
Article 15
Anualment la Junta de Govern aprovarà inicialment el pressupost del Consell, sobre la
base de l’avantprojecte preparat per l’àrea de Promoció de la Ciutat, i l’elevarà a
l’Ajuntament per l’aprovació del Ple municipal, integrat en el pressupost general de la
Corporació.
Article 16
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. Cada any la Junta de Govern
formularà una memoria d’activitats, el balanç i el compte de liquidació del pressupost
de l’exercici.
CAPÍTOL V. FACULTATS DE TUTELA DE L’AJUNTAMENT.
Article 17
1.Correspon al Ple de l’Ajuntament:
a)Aprovar els estatuts del Consell.
b)Aprovar el pressupost de l’Organisme i les seves modificacions.
g)Aprovar la modificació dels presents Estatuts.
j)Aprovar la dissolució i liquidació de l’organisme.
2.Correspon a l’alcalde:
a)Suspendre els acords de la Junta de Govern i les resolucions de la Presidència quan
estimi que s’excedeixen de llurs competències, que són contraris als interessos generals
de l’Ajuntament o als propis del Consell o que constitueixen qualsevol infracció de
l’ordenament jurídic.

CAPÍTOL VI: MODIFICACIÓ D’ESTATUTS I EXTINCIÓ.
Article 18
Aquests Estatuts es podran modificar per l’acord del Ple de l’Ajuntament, seguint el
mateix procediment que per a la seva aprovació. La Junta de Govern del Consell podrà
sol.licitar-ne la modificació al Ple de l’Ajuntament.

Article 19
L’organisme s’extingirà per acord del ple de la corporació, previ informe de la Junta de
Govern, quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat diferent
entre les previstes legalment.
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