
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 

 

 
1. OBJECTE 
 
  És objecte del Consell Econòmic i Social de Torrent servir de via de 
participació dels ciutadans en les iniciatives municipals en matèries de caràcter eco-
nòmic i social. 
 
 
2. ATRIBUCIONS 
 
  Per al compliment del seu objecte o finalitat, el Consell podrà exercir 
les funcions següents: 
 
  - Elevar propostes per a la creació d’ocupació i dinamització de l’eco-
nomia social. 
 
  - Proposar les mesures adequades per al desenvolupament de les inici-
atives empresarials en matèria de capital humà i innovació tecnològica. 
 
  - Proposar, per a la seua adopció per l’Ajuntament, programes de fo-
ment de l’ocupació juvenil i de l’economia social. 
 
  - Elevar propostes d’utilització de fons externs (INEM) per a la crea-
ció d’ocupació i dels inclosos en el Pla Econòmic Valencià. 
 
  - Confeccionar programes de coordinació de les diverses actuacions 
tendents a la creació d’ocupació. 
 
  - Col·laborar amb la Corporació en l’establiment de bases en processos 
de selecció de personal. 
 
 
3. ORGANITZACIÓ 
 
  El Consell Econòmic i Social està integrat pels membres següents: 
 
 
President: L’alcalde o regidor en qui delegue. 
 
 



Vocals:   * Un representant de cada un dels grups polítics municipals, designat per 
l’Alcaldia a proposta del portaveu del grup. 

 
 
        * Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives, 

d’acord amb el que preveu el títol III de la Llei Orgànica de Llibertat 
Sindical a fi d’exercir la representació institucional que establix 
l’article 6 d’esta llei. 

 
* Un representant del Club de Gerents de Torrent. 

 
* Un representant de l’Associació de Comerç de Torrent. 

 
* 2 representants de les associacions de veïns, un dels quals serà designat 

per la FAC. 
 

* Un representant de l’Institut de Formació Professional. 
 
 
Secretari: El de la Corporació, o funcionari en qui delegue.  
 
 
 
4. RÈGIM LEGAL 
 
   El funcionament del Consell Econòmic i Social, així com el seu règim 
jurídic, es regula per la reglamentació específica a este efecte, el Reglament de Par-
ticipació Ciutadana, la Llei de Procediment Administratiu i el Reglament d’Organit-
zació, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
 
     ------------- 
 
* APROVAT PEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 12/3/91 
 
* APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 11/ABRIL/1991 

 
 


