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1. CONSTITUCIÓ 
Naturalesa jurídica 

El Consell Industrial de Parets del Vallès és l’òrgan de participació sectorial, de 
caràcter consultiu i deliberatiu, i que té com a finalitat l’anàlisi, impuls i seguiment de 
les propostes i projectes que fomentin el desenvolupament de les indústries del 
municipi i la millora de l’ocupació. 

L’àmbit territorial del Consell Industrial serà el corresponent al municipi de Parets del 
Vallès. 

 

2. FUNCIONS 
De conformitat amb la seva naturalesa consultiva, el Consell tindrà les següents 
funcions: 

a) Afavorir el marc per a generar i atraure projectes d’inversió empresarial estratègics 
per al municipi en l’àmbit industrial i de serveis destinats a la producció. 

b) Afavorir un espai de debat, de diàleg i de col�laboració públic-privada, per definir les 
estratègies òptimes de promoció i dinamització del teixit empresarial i de millora de la 
ocupació i el mercat laboral.  

c) Afavorir l’agilitació dels tràmits i dels processos propis de l’activitat administrativa i 
l’avenç en la racionalització administrativa per a aconseguir una administració àgil i 
sostenible al servei dels objectius de desenvolupament econòmic i social. 

d) 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. 

c) 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  

d) Formular propostes de bones pràctiques i promoure i difondre les bones pràctiques 
ja existents. 

 

3. SEU 
1. El Consell Industrial té la seva seu a l’Ajuntament de Parets del Vallès, sens 

prejudici de que es pugui realitzar sessions plenàries i comissions en qualsevol 
altre delegació municipal o espai empresarial dintre del municipi. 

 

4. COMPOSICIÓ GENERAL 
Els òrgans del Consell són el Plenari, la presidència, la vicepresidència, la secretaria i 
les comissions de treball.  

Formaran el Consell Plenari, la presidència, la vice-presidència, un Director del 
Consell, i en condició de vocals, els representants de les empreses membres del 
Consell, els representants de les entitats associatives amb presència en el municipi i la 
Secretaria del Consell. Els vocals seran constituents o adherits . Els esmentats càrrecs 
no seran retribuïts. 
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1. Presidència: L’il·lustre Sr. Alcalde l’Ajuntament de Parets del Vallès, que podrà 
delegar les seves funcions en la vicepresidència.  

2. Vicepresidenta: La regidora de desenvolupament econòmica i ocupació  

3. Secretaria o la secretaria: El secretari de la corporació o persona en qui delegui.  

4. Director del Consell. Correspondrà a la persona que designi el Consell Industrial per 
a la seva Coordinació. 

5. Vocals: Correspondrà la condició de vocal a cadascun dels representats de les 
empreses que formin part del Plenari del Consell Industrial, un representant de 
cadascuna de les entitats associatives empresarials amb presència en el municipi, i un 
representant de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia. El nombre de vocals es 
correspondrà amb el nombre de membres constituents o adherits amb posterioritat del 
Plenari del Consell Industrial..  

La presidència del Consell Industrial de Parets del Vallès tindrà les següents 
atribucions:  

a) Representar al Consell.  

b) Convocar, presidir o fitxar l’ordre del dia de les sessions del plenari.  

c) Elevar, amb una periodicitat semestral, a la Comissió Informativa de Serveis 
Generals de l’Ajuntament, els acords, els informes, les propostes i els estudis que 
elabori el Consell. 

d) Proposar el nomenament de nous membres adherits del Plenari del Consell. 

e) Autoritzar i donar el vist i plau a totes les actes del Consell.  

f) Autoritzar amb la seva signatura aquells acords i escrit oficials redactats pel Consell.  

g) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Consell. 

 

5. COMPOSICIÓ DEL PLENARI 
El ple del Consell Industrial està composat per tots els seus membres constituents o 
adherits, sota la direcció del president, amb assistència del secretari o de la secretària.  

Els membres del Consell hauran de representar empreses ubicades als diferents 
polígons industrials del municipi i en el possible, als diferents sectors d’activitats. Als 
efectes del seu nomenament es tindrà en compte el seu grau d’implantació en el 
municipi, el nombre de persones que ocupen en el municipi, i la seva incidència en la 
vida socioeconòmica municipal. 

Els membres del Consell Industrial, en representació de l’Administració local, es 
renovaren d’acord amb les responsabilitats a l’Ajuntament. 

Els membres de les entitats associatives hauran de presentar la seva designació, 
d’acord amb el funcionament d’aquestes entitats. 

 

6. FUNCIONAMENT  
Constitució  
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1. La creació del Consell Industrial i el seu reglament de funcionament serà acordada 
pel Ple de l’Ajuntament. 

El Ple del Consell Industrial es reunirà un mínim de dues vegades l’any, prèvia 
convocatòria del President. 

2. Els càrrecs no són personals i han de cessar del Consell si així ho disposa 
l’empresa u organització que representin, ja sigui per dimissió o per cessament 
acordat. S’ha de comunicar a la Secretaria del Consell qualsevol canvi de 
representant.  

Actes  

El secretari del Consell ha d’estendre l’acta corresponent a cada reunió i l’ha de signar 
el president i el mateix secretari.  

 

7. ACORDS  
1. Els acords del Consell adoptaran la forma de propostes, dictàmens i d’altres formes 
de caràcter similar. En cap cas tindran caràcter d’actes administratius.  

2. Aquests acords, dictàmens i d’altres formes de caràcter similar s’hauran d’adreçar 
per escrit al president aportant la documentació pertinent.  

3. Els acords del Consell s’aprovaran per majoria dels assistents amb possibilitat 
d’emetre vot.  

4. Per considerar vàlida una reunió es requereix un terç dels membres legals del 
Consell i han ser presents el president i el secretari.  

 

8. SUBCOMISSIONS DEL CONSELL PLENARI 
Per acord del Consell Plenari es podrà acordar la creació de comissions de treball amb 
els objectius de realitzar propostes i suggeriments en àmbits específics de treball i en 
especials en els àmbits següents: 

1. Territori i Medi Ambient 

2. Promoció econòmica 

3. Formació i foment de l’ocupació 

4. Seguretat ciutadana 

Formaran part de les subcomissions tots aquells membres del Consell Plenari que 
manifestin la seva voluntat d’incorporar-se a les mateixes, o persones en qui deleguin, 
així com aquelles altres empreses o entitats que sense formar part del Consell Plenari, 
es consideri que tenen una especial rellevància en l’àmbit de treball corresponen. 

Les subcomissions tindran el mateix règim de funcionament que el Consell Plenari, 
però el seu règim de reunions i activitats seran determinades per cadascuna 
d’aquestes. Cada subcomissió tindrà un Coordinador que es correspondrà a un 
representant de l’Ajuntament de l’àmbit que pertoqui. 
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9. PREMIS EMPRESARIALS 
Correspondrà al Consell Industrial incentivar i reconèixer les actuacions de les 
empreses del municipi que s’ajustin as valors i objectius definits pel Consell Industrial, 
mitjançant els PREMIS ALS VALORS EMPRESARIALS. 

Podran ser objecte de premi qualsevol iniciativa empresarial vinculada a els eixos 
prioritats d’actuació del Consell Industrial, i que s’hagin portat a terme en els darrers 
anys, per empreses i/o associacions empresarials del territori. 

Correspondrà al Plenari del Consell Industrial proposar al Ple de l’Ajuntament 
l’atorgament dels premis i la creació de categories específiques. 
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