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PREÀMBUL
Castellar del Vallès fa l’aposta per un model de Promoció Econòmica que tingui com a
objectiu clau la millora de l'ocupabilitat dels seus veïns i veïnes, així com l’òptim
rendiment de les empreses del municipi i el territori.
L'acord de govern prioritza de manera clara la promoció econòmica i l’ocupació.
D’aquesta manera, les polítiques municipals que es treballen busquen ajudar a que el
desenvolupament econòmic de la vila es transformi en un augment quantitatiu i
qualitatiu de les oportunitats per als seus convilatans i convilatanes. Així es fomenta el
desenvolupament sostenible que cal cercar com a mode òptim de treball.
En aquest àmbit, la gestió de la complexitat i diversitat social, juntament amb la
integració dels col·lectius que es troben amb més dificultats en el sistema econòmic,
formatiu i del mercat laboral és i ha de ser un element prioritari per garantir la cohesió
social de la societat castellarenca.
La creació de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica pretén donar resposta
col·laborativa a les necessitats sòciolaborals del municipi, partint de treballs i
iniciatives que també s’hagin desenvolupat a nivells supramunicipals amb el suport de
les diferents administracions.
Amb aquesta intenció de sumar esforços, la Mesa haurà d’esdevenir un eficient marc
de treball on s’unifiquin tots els esforços per posar en primer terme la recerca de la
millora de la qualitat de l'ocupació, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.
Els membres de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del
Vallès seran coneixedors i coneixedores de les característiques i potencialitats de la
vila i de les necessitats sòciolaborals de la població.
D’aquesta manera es podrà incidir en les polítiques actives d’ocupació, el foment de
mecanismes de confluència participativa pel seguiment d'aquestes polítiques, el suport
a emprenedors i emprenedores, la revitalització de la indústria, el comerç i els serveis
i en general del conjunt de l'estructura econòmica.
En aquest sentit, la Mesa establirà una sèrie d'objectius estratègics, mesures i acords
per donar compliment en els termes establerts.
Els membres de la Mesa, contribuiran amb les seves aportacions a la promoció
econòmica de la vila amb actuacions que permetin avançar en la cohesió social del
territori i la igualtat d'oportunitats, desplegant un model de desenvolupament
socioeconòmic que consolidi el nostre municipi dins el territori, no només de la
comarca del Vallès Occidental sinó dins l’Àmbit de la B30.
Així, es donarà prioritat a les accions que donin resposta a les necessitats laborals de
les persones, afavoreixi la creació d'ocupació, el foment de l'emprenedoria,
l'enfortiment de les pimes i les empreses locals i el desenvolupament i consolidació
d'un comerç de proximitat de qualitat i competitiu.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Constitució i naturalesa jurídica
La Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del Vallès és un òrgan
consultiu de confluència de la participació ciutadana, creat de conformitat amb el que
preveuen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb
la voluntat de potenciar la participació de les entitats, agents socials i de la ciutadania
en els àmbits d'activitat pública municipal que afectin l’Ocupació i la Promoció
Econòmica de la vila.
Article 2n. Objectius estratègics
Els objectius estratègics de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de
Castellar del Vallès són:
1. Treballar amb un horitzó de plena ocupació: millorar les condicions d’ocupabilitat
dels seus veïns i veïnes, dissenyant i executant un conjunt de mesures que
potenciïn els processos d'informació laboral, ajuts específics per a facilitar l’accés a
les empreses del municipi, orientació professional, formació professionalitzadora,
atenent prioritàriament els col·lectius que als darrers anys hagin pogut presentar
signes de major dificultat per a la seva inclusió amb èxit al mercat de treball.
2. Incorporar de forma transversal en el conjunt de programes desenvolupats a la
ciutat, programes orientats a afavorir la igualtat d'oportunitats i la inclusió social de
totes les persones, especialment aquelles que tenen una dificultat afegida per
accedir ai mercat laboral.
3. Donar suport a processos de millora a les empreses del municipi, treballadors i
treballadores autònomes aportant mesures per tal d'afavorir la qualificació, la
innovació, la potenciació del mercat intern i la plena incorporació de les TIC en el
teixit existent, així com als emprenedors i emprenedores que vulguin crear la seva
empresa tot recolzant les iniciatives en el camp de l'economia social, i de les
entitats que formen part del tercer sector.
4. Diagnosticar les necessitats de priorització, planificació, redefinició i qualificació de
les infraestructures i dels serveis de recolzament a l'activitat econòmica en aquest
pol de dinamisme econòmic i de cohesió social.
Article 3r. Funcions
Les funcions de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica són les següents:
1. Posar en comú els indicadors econòmics i socials amb l’objectiu de preveure
realitats, identificar tendències i facilitar la presa de decisions.
2. Treballar en la recerca i identificació de noves activitats econòmiques. Es donarà
prioritat a les activitats productives amb alta rendibilitat social, generadores
d'ocupació i que facin una clara aposta per canvis i innovacions de models
productius.
3. Analitzar i estudiar les necessitats de millora de les infraestructures generals en
relació a les condicions d'accessibilitat i de mobilitat, així com a l'accés a xarxes de
comunicació.
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4. Identificar els recursos públics i privats amb l'objectiu d'optimitzar-los i donar
resposta a les necessitats detectades tant de la ciutadania com del teixit
empresarial.
TÍTOL II
COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 4. Composició
La Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del Vallès estarà
composada per:
1. Representats de l'Ajuntament.
Com a representants de l'Ajuntament formaran part d'aquest Consell l’Alcalde/essa,
els regidors/es de Promoció Econòmica, Comerç, Educació i Serveis Socials i dos
integrants de cada grup polític amb representació al Ple Municipal designats pel
mateix grup.
2. Representants de partits polítics constituïts legalment a Castellar del Vallès, sense
representació al consistori: un integrant de cada formació.
3. Catorze representants de diferents institucions i entitats lligades directa o
indirectament al desenvolupament econòmic i/o la cohesió social, de cada una de la
resta d'institucions i entitats següents:
ASEMCA - Associació d’Empresaris de Castellar (3), vehiculant alhora l’opinió de
patronals/associacions d’empresaris amb presència al territori (CIESC, CECOT,
PIMEC, Cambra de Comerç)
Comerç Castellar (3), vehiculant alhora l’opinió d’altres col.lectius comercials
(Paradistes Mercat, representants d’eixos comercials...)
Sindicat CCOO (1)
Sindicat UGT (1)
Representació persones en situació d'atur: RAF Castellar del Vallès- Associació
Recerca Activa de Feina (1)
Creu Roja (1)
Via Solidària/Càritas Diocesana (1)
TEB (Centre Especial de Treball) (1)
Consell Comarcal del Vallès Occidental (1)
Representació Instituts Castellar (1)
3. Tres tècnics/ques municipals (amb veu i sense vot).
4. Un/a secretari/a amb veu i sense vot.
Article 5. Designació dels representants
Els membres de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del
Vallès seran proposats per la Institució o Entitat a la qual pertanyen i nomenats
mitjançant decret de l'Alcaldia. La Mesa es renovarà íntegrament quan es renovi la
Corporació Municipal sense perjudici del dret de cada entitat a revocar el seu
representant i a proposar-ne un altre.
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Cas que qualsevol de les persones anomenades per formar part de la Mesa deixi de
pertànyer a la institució o entitat que l'ha proposat com a representant,
automàticament deixarà de ser membre d'aquesta Mesa i la citada entitat haurà de
proposar per escrit un nou representant.
Cada institució/entitat/partit designarà un/a titular i un/a suplent per cada plaça.
Article 6. Organització
La Mesa pel Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, s'estructurarà de la forma
següent:
•

La Presidència

•

La Vice-presidència

•

El Plenari

•

Comissions de treball que es considerin necessàries

Article 7. De la Presidència i Vice-presidència
1. La presidència de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del
Vallès serà exercida per l'Alcalde/essa, que podrà delegar en la Vice-presidència de
l'esmentada Mesa.
2. Són funcions de la Presidència:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir
els empats amb vot de qualitat
b) Fixar l'ordre del dia de les sessions
c) Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres
d) Autoritzar l'assistència a! Plenari i a les Comissions de Treball de persones de la
ciutat que hagin manifestat el seu interès a participar en la Mesa i que tinguin
vàlua reconeguda o coneixements específics, amb veu i sense vot, quan el
tractament d'un tema concret ho faci aconsellable
e) Actuar d'enllaç entre la Mesa i la resta dels òrgans municipals
f) Proposar la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions de Treball
La Vice-presidència de la per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica de Castellar del
Vallès serà exercida pel Regidor/a de Promoció Econòmica.
Correspon a la Vice-presidència assistir i col·laborar amb la Presidència i substituir-la
en supòsits d’absència o malaltia.
Són funcions de la Vice-presidència les que hagin estat expressament delegades per la
Presidència.
Article 8. Del Plenari
El Plenari és l'òrgan de màxima representació de la Mesa integrat per la totalitat de les
persones designades per formar part d'aquesta La Presidència i Vice-presidència serà
ostentada per les mateixes persones que es designin com a President/a i Vicepresident/a de la Mesa.
La resta de membres actuaran com a Vocals.
Són funcions del Plenari les següents:

Reglament de funcionament de la mesa per a l’ocupació i la promoció econòmica de Castellar del Vallès

5

a) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que
afecti el camp d'actuació de la Mesa.
b) Elaborar propostes relatives a l’àmbit del desenvolupament econòmic i de la cohesió
social, amb plena capacitat per a que siguin sotmeses a debat en el Ple municipal.
c) Debatre i valorar aportacions relacionades amb la situació del desenvolupament
econòmic i la cohesió social.
d) Constituir les comissions de treball que consideri adients i sol·licitar els
assessoraments necessaris per a la millor realització de les seves funcions.
Article 9. El Secretari
1. Serà Secretari o Secretària de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica,
el/la Secretari/a General de la Corporació, o persona en qui delegui.
2. Són funcions del Secretari/ària les següents:
a) Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari i de les
Comissions de Treball.
b) Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
c) Custodiar la documentació de la Mesa.
d) Redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Certificar els acords amb el vist-i-plau del President.
f) Traslladar els acords als seus destinataris.
Article 10. Comissions de Treball
1. La seva creació correspon al Plenari de la Mesa.
2. Es constituiran amb els representants de les institucions i entitats directament
relacionades amb els objectius propis de la mesa i altres persones de reconeguda
vàlua o coneixements específics, d'acord amb la composició que aprovarà el Plenari
de la Mesa.
3. Seran presidides pel President de la Mesa o persona en qui delegui.
4. Les Comissions de Treball elevaran propostes o informes al Plenari de la Mesa
perquè les elevi si s'escau al Ple de l'Ajuntament.
Article 11. Funcionament
1. La Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica es reunirà en caràcter ordinari
com a mínim dues vegades a l'any i en caràcter extraordinari quan designi la
Presidència o a petició de la majoria dels seus membres.
2. Si es constitueixen comissions de treball per estudiar un tema concret o organitzar
una determinada activitat el calendari de reunions el fixaran els seus integrants
d'acord amb els terminis fixats pel Plenari de la Mesa.
3. A les sessions del Plenari podran assistir altres persones que pels seus
coneixements específics o per l'interès en el tema a tractar es consideri convenient,
sempre que ho autoritzi el President.
4. L'acta de les reunions de la Mesa es trametrà en un termini màxim de 15 dies no
només als membres de la Mesa, si no també a totes les entitats que representen.
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De la mateixa manera, es farà públic a la web de l’Ajuntament i els mitjans que es
creguin oportuns.
5. Els representants de cadascuna de les entitats i institucions designades per formar
part de la Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica podran delegar les seves
funcions en un altra persona de ta mateixa entitat o institució cas de no poder
assistir-hi a les convocatòries que es facin.
Article 12. Convocatòria i sessions
1. La convocatòria de les sessions serà lliurada a tots els membres amb una antelació
mínima de dos dies hàbils. La convocatòria es farà per escrit i inclourà l'ordre del
dia de la sessió.
2. Per a la vàlida constitució del Plenari a efectes de la celebració de les sessions, es
requerirà la presència del President/a i del secretari o secretària o de qui legalment
els substitueixin, i un terç dels seus membres legals.
3. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la
sessió es celebrarà en segona convocatòria, mitja hora més tard, si hi assisteixen el
President/a, el/la Secretari/a i almenys sis representants del plenari
4. Atès el caràcter participatiu de la Mesa, la Presidència tractarà de potenciar el
diàleg i el debat, per si fos possible d’arribar a posicions o propostes consensuades.
No obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per majoria simple
dels assistents.
5. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
assistents sol·licités una votació nominal o secreta.
6. Els vots són personals i intransferibles.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució de la Mesa per
a l’Ocupació i la Promoció Econòmica, correspon a l’Il·lm. Ajuntament de Castellar del
Vallès.
SEGONA.
La Mesa per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica es regirà, en tot allò que no es trobi
expressament previst en els acords de la seva creació i establiment , en aquest
Reglament, per la normativa continguda en el Reglament de Participació Ciutadana,
Reglament Orgànic Municipal i articles 22 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu.
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