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EL CONSELL CONSULTIU DE COMERÇ DE MOLINS DE REI  
 
 
El Consell Consultiu de comerç de Molins de Rei és un òrgan permanent de participació 
sectorial  de caràcter consultiu, amb les finalitats d’informació, proposta, consulta i 
assessorament en el desenvolupament de polítiques iniciatives que afectin el sector 
comercial. 
 
COMPOSICIÓ 
 
El Consell consultiu de comerç estarà compost per: 
 

a) Representants de l’Ajuntament 
 
- President/a :  qui ostenti l’Alcaldia de l’Ajuntament 
- Vicepresident/a: el regidor/a responsable de comerç. 
- Un representant de cada partit polític amb representació municipal 

 
b) Representació del comerç local 

 
- Un representant de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal de Molins de 

Rei. 
- Tres representants de la Unió de Botiguers de Molins de Rei. 
- Dues persones vinculades al comerç local. 

 
c) Un tècnic de l’Àrea responsable de Comerç de l’Ajuntament, amb veu i sense vot. 

 
 
FUNCIONS  
 
El Consell Consultiu de comerç de Molins de Rei té encomanades les funcions següents: 
 
1.- Proposar a l’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de comerç: 
 

a) Aquelles mesures necessàries per al desenvolupament de les activitats 
comercials, per tal de racionalitzar l’estructura comercial de la vila. 

b) La realització d’estudis sectorials. 
c) L’explotació de la informació i documentació que puguin aportar els membres del 

Consell, amb l’objectiu d’impulsar iniciatives que potenciïn el comerç. 
d) Accions de promoció comercial que es vulguin engegar al municipi 
e) L’organització de congressos, exposicions i debats relacionats amb el sector. 

Promoure i patrocinar aquestes activitats i cooperar-hi. 
f) Dur a terme estudis, informes i enquestes de caràcter comercial, tant territorial 

com sectorial, i difondre-les, si escau. 
g) Propostes, suggeriments o informes a la fi d’implicar i fer participar a d’altres 

administracions o entitats d’àmbit superior al municipal. 
h) Propostes de fórmules alternatives per a la creació, desenvolupament, formació i 

reconversió del sector comercial perquè les faci arribar a altres àrees de 
l’Ajuntament o a altres institucions públiques. 
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2.- Col·laborar amb l’Ajuntament de Molins de Rei, si s’escau, en les campanyes que aquest 
pugui organitzar i que tinguin incidència en el sector comercial. 
 
3.- Elaborar informes, no preceptius i no vinculants, respecte a assumptes municipals 
relacionats amb el sector del comerç. 
 
4.- Elaborar propostes en relació amb iniciatives de promoció del comerç local. 
 
5.- Fer propostes que el Consell consideri de gran importància per al comerç de la vila als 
òrgans  de Govern de la vila i a d’altres àrees, mitjançant el departament responsable de 
Comerç. 
 
6.- Impulsar l’establiment d’uns criteris sobre urbanisme comercial i els diferents àmbits 
d’aplicació que n’inclogui la conservació, el manteniment i la seguretat. 
 
7.- Dictaminar sobre els plans d’acció de promoció del comerç local que elabori l’Ajuntament. 
 
8.- Fer la difusió de la informació referent als ajuts i subvencions de que es pugui beneficiar 
el comerç local. 
 
9.- Participar en la comissió de seguiment dels treballs per a la realització del Programa 
d’Orientació d’Equipaments Comercials de Molins de Rei. 
 
 


