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ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE GIRONA 
 

 

PREÀMBUL 

La capacitat transformadora i participativa de la ciutadania de Girona ha de ser el punt d'arrencada per tal de 

dinamitzar l'economia local i contribuir a la projecció de la Ciutat més enllà de l'àmbit estrictament local. Per 

això, l'administració local, en l'àmbit de les seves competències, impulsa la participació col·lectiva dins un espai 

on els diferents estaments implicats en les transformacions econòmiques, ecològiques i socials de la Ciutat 

avancin cap a un desenvolupament sostenible1, menys vulnerable i socialment més just. 

L'art. 131.2 de la Constitució Espanyola preveu la participació en els afers públics econòmico-socials mitjançant 

els consells econòmics i socials, partint de tres idees: 

• Els poders públics fan planificació econòmica i social. 

• La finalitat de la planificació és tant el creixement econòmic com la seva distribució. 

• La planificació és participativa. Hi participen els sindicats, professionals, patronals, i altres organitzacions 

econòmiques. 

Per una part el Consell Econòmic i Social de Girona serveix de plataforma institucional permanent de diàleg 

entre Ajuntament i les organitzacions més representatives de la ciutat en l'àmbit econòmic i social. L'Ajuntament 

opta per un model de Consell que respongui a les necessitats de la ciutat, per la qual cosa el caracteritza no com 

a un òrgan consultiu intern per dictaminar els assumptes que plantegi l'administració municipal, sinó com un 

òrgan consultiu de la ciutat, que la representa per tractar els temes econòmico-socials que interessen al conjunt. 

Per l'altra part el Consell respon a la legítima aspiració dels agents econòmics i socials que les seves opinions i 

plantejaments siguin escoltats a l'hora de prendre decisions que puguin afectar la situació econòmico-social dels 

seus representats. Aquesta participació és materialitzada almenys en l'emissió d'informes o propostes, de caràcter 

preceptiu o a iniciativa dels membres del Consell. 

L'eficàcia d'un Consell Econòmic i Social dependrà no solament del seu caràcter, les funcions i les competències 

concretades en uns Estatuts, sinó de l'acumulació d'experiències per trobar el necessari equilibri entre  el 

creixement econòmic, la seva sostenibilitat i la seva incidència positiva en la cohesió de la societat, tot en 

defensa dels interessos col· lectius, en definitiva dels ciutadans i ciutadanes de Girona, principals destinataris de 

l'acció política dels poders públics. 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 1. Definició  

Consell Econòmic i Social de Girona (CESGi)  es un òrgan sectorial, consultiu i de participació de la ciutat en 

els assumptes i les matèries que, directament o indirectament, incideixen en el seu desenvolupament econòmic, 

                                                           
1   "Desenvolupament sostenible" és un concepte que implica que la presa de decisions, a nivell local, haurà d'integrar 

globalment les qüestions econòmiques i ambientals, amb l'objectiu social explícit d'assolir models sostenibles, 
segons indica l'Agenda 21, guia per un desenvolupament sostenible. 
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ecològic i social, a través dels agents econòmics i socials representatius de Girona. 

 

Art. 2. Objectius 

Són objectius del Consell: 

1. Fomentar els sectors econòmics que incideixen a la ciutat, harmonitzant la seva competitivitat, 

sostenibilitat i funció social, en especial pel que fa al manteniment i la creació d’ocupació. Atenent a tot 

el ventall de problemes que es generen al voltant de l'ocupació, des de les polítiques públiques actives 

de desenvolupament local, per crear-ne o millorar l'existent, fins a polítiques de racionalització de 

l'oferta de formació professional, ocupacional o continuada. 

2. Impulsar la promoció econòmica i social interna i externa de la ciutat, vetllant per un entorn de 

benestar en harmonia amb el territori i la ciutadania. 

3. Fomentar el desenvolupament social de manera que de l’evolució econòmica se’n derivi una millora 

de la cohesió social de la ciutat, tant internament com territorialment en relació als municipis veïns. 

4. Facilitar el diàleg i la cooperació dels agents públics i privats en la definició i la consecució dels 

objectius estratègics de la ciutat  

5. Qualsevol altre que ajudi a conèixer i modernitzar la base econòmica de la ciutat per enfortir-la i fer-

la sostenible. 

 

 

II.- FUNCIONS 

 

Art. 3. Atribucions del Consell 

El CESGi exercirà les següents atribucions, sempre i quan el tema i el procediment es determinin en el Pla de 

Treball:  

1. Dictamen sobre les grans línies de: 

• el pressupost municipal, 

• les ordenances fiscals, 

• els plans d'actuació que responguin a polítiques en matèria econòmica, laboral o soc ial, i 

• el planejament urbanístic general, 

2. Debat i informació, en l’àmbit municipal o supramunicipal, i dins el termini que es demani, de:  

• projectes de formació professional, continuada  i ocupacional, 

• plans d’ocupació i pactes territorials per a l’ocupació,  

• projectes i convenis de promoció econòmica, social, mediambiental o territorial. 
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3. Estudi, debat i proposta per ajudar a definir les bases de desenvolupament de la ciutat, per fer-ne el 

seguiment i per millorar la seva promoció. Promoure i publicar els estudis, fonamentar les propostes en 

anàlisi d'alternatives. Quan la proposta es faci a l’Ajuntament, implicarà la inclusió de l’assumpte a l’ordre 

del dia de l’òrgan competent. 

4. Posada en comú de les experiències de desenvolupament local dels agents que actuen a Girona. 

5. Consens d’objectius, estratègies i establiment de prioritats en l’impuls de projectes, així com les 

corresponents propostes d’implementació d’aquests. Promoure i generar connectivitat i promocionar els 

projectes de ciutat que es dugin a terme.  

6. Col·laboració amb altres òrgans de participació. 

7. Totes aquelles que li siguin encomanades pels seus membres dins del marc sectorial que és competència del 

Consell. 

8. El CESGi encarregà l’elaboració d’un Informe, a tall de conclusions anuals, sobre la situació 

socioeconòmica de la ciutat de Girona.  

 

 

III.- ORGANITZACIÓ 

 

Art. 4. Òrgans 

Per al funcionament del CESGi s'estableix la següent organització: una Presidència, el Plenari i les comissions i 

grups de treball. 

 

Art. 5. Presidència i Vicepresidències  

La Presidència correspon a l’Alcaldia. En la seva absència, serà president o presidenta en funcions la persona en 

que delegui l’Alcaldia.    

 

Art. 6. Plenari 

El màxim òrgan del CESGi és el Plenari, integrat per: 

• Vuit representacions de l'Ajuntament de Girona, una per cada grup municipal i la resta designades per 

l'Alcaldia. El seu mandat de membres del CESGi coincidirà amb el mandat del cartipàs de l'Ajuntament.  

• Representants d’altres institucions i agents socioeconòmics de la ciutat, proposats per les seves 

organitzacions, mitjançant acord entre elles. Aquestes són: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 

de Girona, FOEG – Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, PIMEC – Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya, AGE – Associació Gironina d’Empresàries, AJEG – Associació de Joves Empresaris de Girona, 

AENTEG – Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona, Fòrum Carlemany, Clúster Èxit Girona, 

Caixabank, Banc Sabadell, Caixa d’Enginyers, CCOO – Comissions Obreres, UGT – Unió General de 
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Treballadors, Generalitat de Catalunya – Delegació Territorial d’Empresa i Ocupació, Diputació de Girona – 

Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies, UdG – Universitat de Girona, Parc Científic i Tecnològic de 

Girona, Consell Social de la Universitat de Girona, AENA – Aeroport de Girona Costa Brava, ADIF – 

RENFE. 

 

Aquesta composició podrà modificar-se amb la incorporació d'altres institucions o persones, que tinguin relació 

amb els objectius del Consell, per acord de la majoria absoluta del nombre de membres que l'integrin. 

El nomenament dels membres del CESGi es fa per decret d'Alcaldia. 

Cada entitat membre proposa i remou els seus representants membres del Plenari, designant  titular i  suplent. 

Els dos podran assistir a les reunions, però només un tindrà la veu i vot del membre. 

La substitució dels representants al Plenari del CESGi serà degudament comunicada a l'Ajuntament de Girona 

per les respectives organitzacions i institucions. 

La Secretaria correspon a la de l'Ajuntament o personal en que delegui. 

 

Art. 7 

A les sessions del Plenari podran assistir-hi assessors tècnics, en un nombre màxim de dos per cada 

representació. 

A part dels esmentats assessors, la Presidència de cada òrgan podrà convidar a les sessions les persones la 

participació de les quals sigui d'interès, amb veu sense vot, en funció del tema que es tracti. 

 

Art. 8. Comissions i grups de treball 

Les comissions i grups de treball son òrgans complementaris dels òrgans de govern. 

Les comissions de treball es constituiran amb funcions concretes i determinades segons les matèries a tractar 

amb caràcter estable. 

Els grups de treball es constituiran amb funcions concretes i determinades, i no tindran caràcter permanent, sinó 

que s'entendran com a grups especials per al coneixement i l'estudi d'un tema durant un període determinat. 

L'atribució bàsica de les comissions i grups de treball es la documentació, la informació i l'elaboració de 

propostes, i la concertació i el seguiment de projectes. 

La designació i composició de les comissions i grups de treball, l'establiment de l'àmbit i objectius de treball 

correspon al Ple. N’han de formar part un regidor o regidora representant de cada grup polític municipal, llevat 

del grup que en formi part per raó d’algun càrrec.  

Es podrà sol· licitar l'assistència estable de tècnics o d'experts dels quals, en funció de la matèria, es consideri 

oportuna la col· laboració. 

La Secretaria correspon a qui designi la Presidència de l’òrgan entre el personal tècnic de l'Ajuntament afí a la 

matèria d’aquest. 
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Art. 9. Atribucions del Presidència del CESGi 

Les atribucions de la Presidència del CESGi són les següents: 

a) Representar el CESGi. 

b) Convocar i presidir les sessions plenàries. 

c) Ordenar l'execució dels acords presos pel Plenari. 

d) Totes les que li siguin expressament delegades pel Plenari. 

 

Art. 10. Atribucions del Plenari 

Són competències exclusives del Plenari les següents: 

a) Establir l'organització del CESGi relativa a l'ampliació del Plenari d'acord amb l'article 6. 

b) Aprovar i modificar el Reglament de Règim Interior. 

c) Aprovar definitivament el pla de treball  i la memòria de l'any anterior. 

d) Dictaminar sobre les grans línies de: pressupost municipal, ordenances fiscals, plans d’actuació i 

planejament urbanístic general 

 

Art. 11 

Les altres atribucions del CESGi les podran exercir indistintament el Plenari o en qui delegui les Comissions de 

treball.   

 

 

IV.- RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS. 

 

Art. 12 

Els òrgans de govern del CESGi es reuniran en règim de sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i de 

sessions extraordinàries, que poden ser, si s'escau, urgents. 

 

Art. 13 

El Plenari ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents: 

a) Tindrà sessió ordinària dos cops l’any amb periodicitat semestral com a mínim, i extraordinària quan la 

Presidència del CESGi ho decideixi o quan ho demanin les dues terceres parts. En aquest cas la Presidència 

convocarà dins els quinze dies següents al de la sol· licitud, i la celebració no es podrà endarrerir més enllà 

d'un mes des que hagi estat sol· licitada. 



Consell Econòmic i Social de Girona  

EstatutsEstatutsEstatutsEstatuts 
 
 
 

 

 6 

b) Les sessions plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb deu dies d'antelació, llevat de les 

extraordinàries amb caràcter urgent. 

c) La convocatòria contindrà l'ordre del dia dels assumptes a tractar; a l'inici de la sessió se n'hi podran 

incloure d'altres, si així s'acorda per unanimitat. Es podrà fer per mitjans electrònics. 

d) El Plenari es constituirà vàlidament amb l'assistència dels dos terços dels seus membres. 

 

Art. 14 

Les sessions del Plenari seran assistides per una Secretaria, amb dret a veu, n'estendrà acta i durà a terme, sota 

les directrius de la Presidència, l'execució dels acords adoptats. 

 

Art. 15 

Els acords dels òrgans del CESGi seran presos preferentment per consens, i en cas de votació, que serà nominal, 

per majoria absoluta del nombre de membres que l'integrin. En l'acta hi figurarà la posició dels membres que 

vulguin manifestar personalment la seva posició. 

 

* * * 

 

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS aprovada pel Plenari del CESGi en sessió ordinària del dia 20/10/2014 

 

 


