ESTATUTS
DEL CONSELL DE GREMIS DE COMERÇ, SERVEIS I TURISME
DE BARCELONA

BARCELONA, 30 DE MARÇ DE 2017
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL I PROFESSIONAL, DOMICILI I
FINALITATS
ARTICLE 1r.- D’acord amb l’establert a la Llei de la Jefatura de l’Estat número 19/1977 d’1
d’abril (BO 4-4-77) es constitueix el Consell de Gremis de Comerç Serveis i Turisme de
Barcelona (d’ara endavant Consell de Gremis), el qual es regirà pels presents
Estatuts, pels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i l’Assemblea
General, i per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.
ARTICLE 2n.- El Consell de Gremis tindrà àmbit territorial català incorporant a les
organitzacions d’empresaris autònoms del comerç, dels serveis i del turisme que ho sol·licitin
voluntàriament, sense discriminació per raons d’origen, religió, pensament i afiliació
política, per a la defensa i foment dels seus interessos.
ARTICLE 3r.- El Consell de Gremis fixa el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Via Laietana
núm. 32, Entresòl 7, sense perjudici que la Junta Directiva pugui acordar, en qualsevol
moment, el canvi a un altre lloc, així com establir les delegacions i representacions
que consideri més convenients.
ARTICLE 4t.- El Consell de Gremis té plena personalitat jurídica i total autonomia per al
compliment de les seves finalitats, podent adquirir, gravar i transferir tota mena de
bens mobles i immobles, realitzar actes de disposició i de domini sobre els mateixos,
concertar crèdits i realitzar tota mena d’actes de disposició patrimonial, comparèixer
davant qualsevol autoritat, organisme i jurisdicció, exercitant les accions i drets
corresponents, així com instar i seguir en totes les instàncies qualsevol mena de
procediment, així com desistir dels mateixos.
ARTICLE 5è.- El Consell de Gremis tindrà per objectiu la representació, defensa i foment dels
interessos generals professionals de les organitzacions afiliades.
Per al compliment i desenvolupament d’aquestes finalitats s’estableixen les següents
funcions i objectius:
1. La representació, defensa i promoció dels interessos de caràcter general que
siguin comuns a totes les organitzacions afiliades.
2. Col·laborar en el desenvolupament econòmic i progrés social de Catalunya, en un
marc de llibertats i de promoció de la iniciativa privada.
3. Fomentar el desenvolupament del comerç, dels serveis i del turisme en general i
de la petita i mitjana empresa d’aquests sectors en particular.
4. La gestió dels interessos comuns a les organitzacions afiliades que en siguin
susceptibles.
5. Representar el comerç, els serveis i el turisme i les seves organitzacions davant
totes les instàncies públiques i privades, i en les organitzacions cúspide d’àmbit
autonòmic i nacional en que participi el Consell de Gremis contactant i
col·laborant amb altres organitzacions afins catalanes, espanyoles i estrangeres,
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per establir les relacions i els acords de cooperació que s’estimi convenients.
6. Formular propostes a l’Administració sobre accions, reformes o mides pel
desenvolupament i millora de les activitats professionals dels associats.
7. Prestar els serveis propis d’interès comú que demanin les associacions afiliades,
en col·laboració amb les seves organitzacions i evitant duplicitats.
8. L’administració i la disposició dels seus propis recursos, siguin patrimonials o
pressupostaris, i la seva aplicació a les finalitats i activitats pròpies del Consell de
Gremis.
9. En general, quantes funcions d’anàloga naturalesa es considerin necessàries o
convenients per al compliment de les seves finalitats i per a la legítima defensa
dels interessos de les organitzacions afiliades.
10. Exercir l’activitat patronal, caracteritzada per l’existència d’altra part lligada al
titular del dret per una relació de servei i front a la que s’exercita, essent la seva
expressió una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, d’adopció
de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, el diàleg social i la
participació institucional en els organismes públics de les Administracions
públiques laborals.
Per assolir els objectius proposats corresponen al Consell de Gremis les següents
competències coordinades amb les de les seves organitzacions sòcies:
1. Promocionar el concepte d’empresa privada i, en particular, del comerç, dels
serveis i del turisme i per a l’empresari.
2. Dirigir i desenvolupar plans de formació professional i d’assistència tècnica per al
comerç, els serveis i el turisme i per a l’empresari.
3. Propiciar l’afiliació dels empresaris a les organitzacions base.
4. Sistematitzar la representació del comerç, dels serveis i del turisme davant els
poders públics: Generalitat, Autoritats de l’Estat a Catalunya, Administració
Central i Administracions Locals.
5. Actuar de mediador en els conflictes que puguin sorgir entre els associats.
ARTICLE 6è.- El Consell de Gremis respon a principis democràtics, en la seva organització i
funcionament, garantint l’autonomia de les organitzacions afiliades en els seus
respectius àmbits i interessos específics, sense perjudici del caràcter vinculant que
tenen els acords del Consell de Gremis en les decisions que afecten a l’interès comú
de totes les organitzacions afiliades.
ARTICLE 7è.- El Consell de Gremis es constitueix per temps indefinit. La seva dissolució es
portarà a terme de conformitat amb les lleis i amb els preceptes continguts en els presents
Estatuts.
ARTICLE 8è.- El Consell de Gremis es regirà en tots els seus graus per representants lliurement
elegits, ajustant-se a les normes dels presents Estatuts, i pels acords vàlidament
adoptats per l’Assemblea General i la resta d’òrgans; i amb l’establert en la normativa
vigent.
En aquest sentit, els presents Estatuts podrien ser modificats per a la seva
actualització contínua o sotmetiment a l’ordenament jurídic establert.
ARTICLE 9è.- El Consell de Gremis és l’organisme format per la lliure afiliació de les
associacions, federacions, gremis, agrupacions, unions territorials, d’empresaris del comerç,
dels serveis i del turisme amb seu a Catalunya.
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Les associacions, federacions, gremis, agrupacions, unions territorials de menor
àmbit territorial i que exerceixen les mateixes activitats podran adherir-se al present
Consell de Gremis.
El Consell de Gremis podrà adherir-se a altres organitzacions empresarials de major
àmbit, de les mateixes activitats, per a la qual cosa serà precís el previ acord de
l’Assemblea General.

TITOL II
DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GREMIS
ARTICLE 10è.- Podran ser membres del Consell de Gremis les associacions, agrupacions,
unions, gremis i federacions, de comerç, serveis i turisme que voluntàriament ho sol·licitin i
acceptin els presents Estatuts.
La incorporació al Consell de Gremis d’aquestes entitats serà contemplada amb diferents
categories, aplicant segons manifesti el membre, i sempre que pugui ser aplicable per la
definició de la categoria.
Soci Ordinari: Garantint tots els drets que es reconeixen en els presents Estatuts, i en
especial la seva autonomia funcional en el seu àmbit específic, la igualtat d’oportunitats per
ser elegible als càrrecs del Consell de Gremis, participació en l’elecció dels òrgans de govern a
través del sufragi lliure i secret, i en els programes d’acció del Consell de Gremis i el respecte a
la lliure expressió dels criteris i opinions que ostentin en relació amb les qüestions que afectin
la vida del Consell de Gremis.
Soci Protector: Garantint les atribucions dels socis Ordinari, però que a més voluntàriament i
sense retribució econòmica, el soci assumeix una dedicació, compromís i participació activa en
els òrgans executius i de govern de l’entitat.
Soci Federat: Garantint les atribucions dels socis Protectors aplicable a entitats que agrupin a
cinc, o més, entitats que poden ser membres del Consell de Gremis i s’integren amb aquest
únic afiliat.
Soci Col·laborador: Garantint poder participar de les accions, programes, activitats o
comissions de treball del Consell de Gremis; així com assistència, amb veu però no amb vot, a
l’Assemblea General.
Els socis col·laboradors no seran elegibles, ni podran elegir, als càrrecs dels òrgans de govern.

ARTICLE 11è.- L’ingrés al Consell de Gremis serà voluntari. Les organitzacions que ho desitgin
hauran de sol·licitar-ho mitjançant un escrit al President del Consell de Gremis, fent
constar de manera explícita la disposició per part del sol·licitant d’acatar les normes
estatutàries i el reglament del Consell de Gremis, així com la seva voluntat de complir
els acords adoptats pels òrgans de govern del Consell de Gremis.
ARTICLE 12è.- A la sol·licitud d’ingrés s’acompanyaran o se li podran requerir els següents
documents:
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a) Nombre d’afiliats.
b) Els Estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en l’organisme
corresponent, així com els de les organitzacions professionals que en ella
s’integren.
c) L’acord de l’òrgan competent, segons els Estatuts, en el que consti la
decisió d’afiliar-se al Consell de Gremis.
d) El nom dels seus representants a l’Assemblea General del Consell de
Gremis i, d’entre ells, el nom del representant a la Junta Directiva, elegits
d’entre els membres de la seva Junta Directiva i fent constar els càrrecs
que ocupen en la seva organització.
e) Un informe detallat en el qual es faci constar l’entitat real i les
característiques peculiars de l’organització que sol·licita l’ingrés.
ARTICLE 13è.- Serà competent per a decidir l’ingrés al Consell de Gremis la seva Junta
Directiva, mitjançant l’acord adoptat per la majoria simple dels assistents.
Contra l’acord denegatori d’ingrés, l’organització interessada podrà presentar recurs
davant l’Assemblea General.
ARTICLE 14è.- Es perd la condició d’afiliat al Consell de Gremis:
a) Per la voluntat de l’òrgan competent, segons els Estatuts de l’organització
professional interessada. La petició de baixa s’haurà de fer per escrit, notificant-la
a la Junta Directiva del Consell de Gremis. La baixa es produirà als tres mesos
de la data de comunicació a la Junta Directiva i únicament tindrà l’obligació de
satisfer les quotes ordinàries corresponents a tres mesos i altres obligacions
econòmiques aprovades amb anterioritat a la comunicació de baixa.
b) Per acord adoptat per les dos terceres parts dels components de la Junta
Directiva en cas d’incompliment de les obligacions establertes en els Estatuts,
dels acords adoptats pels òrgans de govern del Consell de Gremis, o de les
obligacions econòmiques que per al manteniment d’aquests s’hagin establert
estatutàriament. També seran causa de pèrdua de la condició d’afiliat les
conductes que deteriorin greument la imatge del Consell de Gremis o que siguin
contràries als principis i objectius del mateix.
En ambdós casos, dimissió i exclusió, seran exigibles a l’organització les quotes no
pagades.
Contra els acords de la Junta Directiva, en matèria d’exclusió d’afiliats, els interessats
podran recórrer davant l’Assemblea General.
ARTICLE 15è.- A més dels drets reconeguts pel Consell de Gremis, als seus afiliats en l’article
10è dels presents Estatuts, aquests tindran dret a totes les prestacions i serveis que el
Consell de Gremis dugui a terme, a informar i ser informats de les actuacions del
Consell de Gremis i a intervenir conforme als Estatuts, el Reglament d’ordre interior i
el Codi ètic i de bon govern, en la gestió econòmica i administrativa del Consell de
Gremis. També tindran dret a obtenir un exemplar d’aquests Estatuts, del Reglament
d’ordre interior i del Codi ètic i de bon govern.
ARTICLE 16è.- Són obligacions dels afiliats:
a) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern del Consell de
Gremis.
b) Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment del Consell de Gremis.
c) Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i reglamentàries i al Codi ètic i
de bon govern
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d) Facilitar la informació que els sigui sol·licitada pels òrgans de govern del Consell
de Gremis, sempre que aquesta no tingui naturalesa reservada.

TITOL III
DELS ÒRGANS DE GOVERN
ARTICLE 17è.- El govern del Consell de Gremis estarà a càrrec de l’Assemblea General, la Junta
Directiva i el Comitè Executiu. Els òrgans que regiran el Consell de Gremis seran
elegits en tots els seus graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret.
ARTICLE 18è.- El Consell de Gremis podrà constituir comissions de naturalesa especialitzada,
amb caràcter temporal o permanent.
L’acord de constituir comissions de caràcter permanent s’adoptarà per la Junta
Directiva a proposta del Comitè Executiu i es ratificarà per l’Assemblea General. Les
de caràcter temporal podran ser constituïdes pel Comitè Executiu i per al període de
temps que en cada cas s’assenyali.
Les comissions especialitzades es composaran dels vocals que es determini, en
atenció a les peticions formulades pels socis o per acord de la Junta Directiva i/o del
Comitè Executiu.
A tal efecte podrà comptar amb una Comissió de Secretaris, Tècnics o persones delegades de
les entitats membres, amb caràcter consultiu dels òrgans de govern, coordinada per la
Secretaria General de l’Entitat, els membres de la qual seran designats per les federacions,
associacions o gremis membres de l’entitat, mitjançant certificació expedida per aquests.

TITOL IV
DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ARTICLE 19è.- L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà del Consell de
Gremis, i els seus acords adoptats segons els Estatuts i Reglament, són obligatoris per a tots
els afiliats.
ARTICLE 20è.- L’Assemblea General és presidida pel President del Consell de Gremis i està
composada:
a) Per tots els representants legals, o elegits entre la Junta Directiva, de les entitats afiliades al
Consell de Gremis; i que estiguin al corrent de les obligacions determinades en l’article 16 dels
presents estatuts.
b) Pel president honorari, qui té veu però no té vot. Aquest nomenament el pot ostentar
persona de reconegut prestigi que prèviament hagi estat president del Consell de Gremis i
nomenat per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
El Reglament de Règim Interior assenyalarà les condicions, les funcions i les
responsabilitats institucionals que el nomenament de president honorari
comporta.
ARTICLE 21è.- Les assemblees generals podran ser ordinàries o extraordinàries. L’Assemblea
General Ordinària se celebrarà una vegada a l’any, dins el primer trimestre, i l’Assemblea
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General Extraordinària quan ho sol·liciti un vint per cent dels afiliats o per acord de la Junta
Directiva.
ARTICLE 22è.- Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries es convocaran per
comunicat del president del Consell de Gremis, mitjançant notificació personal i escrita a tots
els afiliats, per qualsevol mitjà inclòs el telemàtic, amb quinze dies naturals d’anticipació
a la data assenyalada per a la reunió, expressant-se la data i l’hora en que tindrà lloc
la reunió en primera i segona convocatòria.
La comunicació de la convocatòria consignarà el lloc, el local, la data i l’hora en què
s’hagi de celebrar l’Assemblea i els assumptes que s’hagin de tractar, segons l’ordre
del dia acordat per la Junta Directiva. El president, en l’apartat de precs i preguntes,
recollirà totes les propostes que formulin els afiliats.
ARTICLE 23è.- L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria,
quan es trobin representats la meitat més un dels membres i o, en segona convocatòria, amb
qualsevol que sigui el número d’assistents.
ARTICLE 24è.- La presidència de totes les Assemblees Generals correspon al president del
Consell de Gremis, i en la seva absència, al sots president que designi la Junta Directiva. La
taula de l’Assemblea quedarà integrada pels membres de la Junta Directiva. Actuarà
de secretari el de la pròpia Junta Directiva.
ARTICLE 25è.- Els acords que adopti l’Assemblea General ho seran per votació de la majoria
simple, llevat d’aquells casos en què els Estatuts exigeixin majoria qualificada.
La votació serà sempre lliure i, si escau, secreta; sempre que com a mínim un terç dels
assistents representats així ho sol·liciti.
Cada entitat afiliada tindrà dret a un vot per representant a l’Assemblea General.
ARTICLE 26è.- Són funcions i competències de l’Assemblea General:
a) Adoptar acords relatius a la representació, gestió i defensa dels interessos del
Consell de Gremis i dels seus afiliats.
b) Aprovar els programes i plans d’actuació.
c) Elegir i renovar el mandat als membres del Comitè Executiu, de la Junta
Directiva i al president del Consell de Gremis.
d) Conèixer la gestió dels demés òrgans de govern del Consell de Gremis.
e) Fixar les quotes que hagin de satisfer els associats.
f) Aprovar els pressupostos i liquidacions de comptes.
g) Aprovar i modificar els Estatuts i el Reglament d’Ordre Interior del Consell de
Gremis.
h) Ratificar les admissions i exclusions de membres del Consell de Gremis.
i) Acordar la dissolució del Consell de Gremis.
j) Conèixer i resoldre els recursos estatutaris que davant d’ella es dedueixin.
ARTICLE 27è.- De les reunions de l’Assemblea General es redactarà un acta, estenent-se un
llibre a l’efecte, signades pel president i el secretari general del Consell de Gremis.
Es publicaran les deliberacions i acords, que estaran a disposició de les organitzacions afiliades
per al seu coneixement i compliment.
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TITOL V
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTICLE 28è.- La Junta Directiva és òrgan ordinari de gestió del Consell de Gremis.
Estarà integrada per un representant de cada una de les entitats que composin
el Consell de Gremis.
No podrà ser membre de la Junta Directiva aquell representant que ostenti un càrrec
polític.
ARTICLE 29è.- La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària, al menys, tres vegades l’any.
També es reunirà en sessió extraordinària, en els casos en que ho sol·liciti la tercera part
dels seus components, o quan ho decideixi el president per pròpia iniciativa.
El president de la Junta Directiva, que serà el del Consell de Gremis, convocarà als
seus membres, sempre que sigui possible, amb vuit dies naturals d’antelació a la data
fixada per a la reunió, amb remissió de l’ordre del dia comprensiu dels assumptes a
tractar.
Per raons d’urgència es podran tractar assumptes no continguts en el mateix, i reduir els
temps de convocatòria segons convingui el president.
ARTICLE 30è.- La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents
a la reunió la meitat més un dels seus membres, i hi siguin presents el president i el
secretari, o qui els substitueixi.
Per l’adopció d’acords es requerirà el vot favorable de la meitat més un dels
membres de la Junta Directiva assistents.
Les discussions i acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, de la
Junta Directiva es faran constar en actes que, signades pel president i pel secretari,
es redactaran en el corresponent llibre d’actes.
ARTICLE 31è.- La Junta Directiva tindrà les següents facultats i funcions:
a) Elaborar propostes de resolució per a la seva aprovació per l’Assemblea General.
b) Conèixer i presentar en el seu cas el pressupost i els projectes de quotes a
l’Assemblea General.
c) Pronunciar-se sobre les admissions i exclusions de membres.
d) Vetllar pel compliment de les directrius de l’Assemblea General i definir els
criteris a seguir en les qüestions de govern ordinari.
e) En casos d’extrema urgència, adoptar disposicions sobre assumptes que siguin de
competència de l’Assemblea General, informant sobre el tema a la primera
sessió que aquesta celebri.
f) Adoptar acords referents a la contractació de bens i serveis, exercici d’accions i
atorgament de poders.
g) Supervisar l’actuació del Comitè Executiu.
h) En general serà competència de la Junta Directiva la representació del Consell de
Gremis en el més ampli sentit, en ordre a la celebració i conclusió de qualsevol
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acte o contracte.
i) A proposta del president, la Junta Directiva designarà el secretari, el tresorer, sots presidents
i, si escau, els vocals del Comitè Executiu.
ARTICLE 32è.- La durada del mandat dels membres de la Junta Directiva serà de quatre anys,
podent ser reelegits.
Es deixarà de pertànyer a la Junta Directiva, quan es cessi com a membre de
l’Assemblea General. En aquest cas, la federació, agrupació, unió, associació o gremi
corresponent nomenarà un nou representant en el termini màxim de 15 dies a partir del
cessament.

TITOL VI
DEL COMITÈ EXECUTIU
ARTICLE 33è.- El Comitè Executiu es l’òrgan permanent encarregat del govern i l’administració
del Consell de Gremis, responent de l’exercici de les seves facultats davant la Junta Directiva.
Els seus membres són els càrrecs directius del Consell de Gremis i estarà format per,
d’acord amb el que estableix el règim electoral:
. el president
. Un Sotspresident Primer i quatre sots presidents; representants dels sectors: comerç
alimentari, comerç en general, serveis, turisme i mobilitat.
I a proposta del President, escollits d’entre els membres de la Junta Directiva:
. el secretari
. el tresorer
. Vocals representants dels diferents sectors que formen part del Consell de Gremis.
ARTICLE 34è.- El Comitè Executiu es reunirà al menys una vegada cada dos mesos i, en tot cas,
quan ho demani el president que serà el del Consell de Gremis, o quan ho sol·liciti la
tercera part dels seus membres.
ARTICLE 35è.- El Comitè Executiu es considerarà vàlidament constituït quan hi siguin presents
a la reunió la majoria dels components d’aquest.
Les deliberacions i acords es faran constar en actes que signades pel president i el
secretari, s’incorporaran al corresponent llibre d’actes.
ARTICLE 36è.- El Comitè Executiu tindrà les següents facultats i funcions:
a) L’adopció dels acords relatius a la gestió ordinària del Consell de Gremis.
b) Ajudar a la Junta Directiva en les qüestions específiques que són de la seva
competència.
c) Proposar a la Junta Directiva, per a la seva remissió a l’Assemblea General, els
programes d’actuació general i especificar i realitzar els ja aprovats, informant a
la Junta Directiva.
d) Dirigir les activitats informatives, tècniques i d’assessorament.
e) Elaborar els pressupostos i els projectes de quotes.
f) Assistir al president quan aquest ho requereixi.
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g) Decidir en matèria de cobraments, ordenació de pagaments i expedició de
lliuraments.
h) Vetllar per l’eficaç funcionament dels serveis del Consell de Gremis.
i) Inspeccionar la comptabilitat, així com la mecànica de cobraments i pagaments.
j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a la seva aprovació a
l’Assemblea General.
k) Les que li siguin assignades per l’Assemblea General, i les demés competències
atribuïdes al Comitè Executiu per aquests estatuts.
l) La constitució de comissions assessores i la determinació de la seva composició i
competència.

TITOL VII
DEL PRESIDENT, ELS SOSTPRESIDENTS I EL SECRETARI
ARTICLE 37è.- El president és l’òrgan de major rang personal del Consell de Gremis davant les
autoritats públiques i tercers, intervenint en nom d’aquest en la realització d’actes,
contractes, exercici d’accions, atorgament de poders i qualsevol altre negoci jurídic
complert, amb autorització, en el seu cas de la Junta Directiva.
Li correspon l’adopció dels objectius del Consell de Gremis, dins de les directrius
acordades per l’Assemblea General, i amb l’assistència de la Junta Directiva i del
Comitè Executiu.
Podrà estar assistit pel president honorari de l’entitat.
ARTICLE 38è.- El president del Consell de Gremis, que ho serà també dels restants òrgans de
govern, serà elegit per l’Assemblea General per a un mandat de quatre anys. Podrà ser reelegit
amb un màxim de 8 anys en el càrrec, mentre compleixi les condicions establertes en l’article
següent:
ARTICLE 39è.- Per ser President es requereix ser membre de la Junta Directiva d’alguna de les
organitzacions afiliades.
ARTICLE 40è.- Son funcions i facultats del President:
a) La representació del Consell de Gremis en els termes recollits a l’article 37è.
b) L’execució i el compliment dels acords de l’Assemblea General.
c) Realitzar i dirigir les activitats del Consell de Gremis, necessàries per a l’exercici i
desenvolupament de les seves finalitats.
d) Presidir els òrgans de govern, dirigint els debats i l’ordre de les reunions i
verificar els escrutinis que es portin a terme.
e) Subscriure les actes de les reunions que se celebrin pels òrgans col·legiats que
presideix.
f) Convocar les reunions de l’Assemblea General, Junta Directiva i Comitè Executiu
preparant l’Ordre del dia.
g) Adoptar, dintre de les directrius de l’Assemblea General, les iniciatives
necessàries per al desenvolupament dels objectius del Consell de Gremis.
h) Rendir anualment informe de la seva actuació davant l’Assemblea General.
i) El nomenament dels càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats del
Consell de Gremis.
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j) Inspeccionar la mecànica comptable i vetllar pel normal funcionament dels
serveis.
k) El vot del president serà vàlid per a dirimir empats, és a dir, es considera “vot de
qualitat”.
ARTICLE 41è.- El Consell de Gremis tindrà cinc SOTS PRESIDENTS ELEGITS PER L’Assemblea
General i amb les mateixes funcions, els quals pertanyeran: un al comerç alimentari, un al
comerç en general, un al sector serveis, un al sector turisme i un per mobilitat.
ARTICLE 42è.- Seran funcions dels sots presidents, coadjuvar amb la presidència en l’orientació
dels estudis i serveis tècnics, assessorant i proposant quantes qüestions estimin
convenients per a l’assoliment de les finalitats del Consell de Gremis.
El president podrà delegar en els sots presidents les representacions i funcions que
estimi convenients.
En cas de vacant, absència o malaltia del president el substituirà, amb les mateixes
facultats, el sots president que designi el president o que l’escullin els sots
presidents.
Seran elegits per a un mandat de quatre anys, podent ser reelegits.
ARTICLE 43è.- De la Secretaria del Consell de Gremis serà responsable un Secretari.
Per ser secretari es requereix ser membre de la Junta Directiva d’alguna de les
entitats afiliades.
Serà elegit per un mandat de quatre anys, podent ser reelegit.
El secretari portarà el llibre de registre d’altes i baixes dels socis, així com aixecarà
actes de totes les sessions ordinàries i extraordinàries de tots els òrgans directius del
Consell de Gremis.
Podrà expedir còpies i certificats amb relació a actes o llibres a ell confiats, amb el
vist i plau del President.
De la Secretaria Administrativa del Consell de Gremis serà responsable un Secretari
General o Tècnic afecte, el nomenament i renovació del qual correspondrà a la Junta Directiva.
El Secretari podrà delegar funcions en aquest responsable.

TITOL VIII
RÈGIM DE L’EXERCICI DELS CÀRRECS
ARTICLE 44è.- Els càrrecs directius del Consell de Gremis cessaran:
a) Per petició pròpia, per causes degudament justificades i acceptades per la Junta
Directiva.
b) Per cessar com a representant en l’Assemblea General.
c) Per acord adoptat per la majoria absoluta de vots dels representants de
l’Assemblea General.
d) Per acabament del mandat.
e) Per acord de l’òrgan de govern corresponent, motivat per tres faltes
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consecutives d’assistència no justificada ni delegada a les seves sessions, o sis
alternes en el període de sis mesos.
ARTICLE 45è.- Excepte en matèria electoral cada representant a l’Assemblea General pot
delegar en un altre membre de la Junta Directiva del gremi o associació que representi, per
mitjà d’una comunicació escrita adreçada al president, prèviament a l’Assemblea.

TÍTOL IX
RÈGIM ECONOMIC
ARTICLE 46è.- El Consell de Gremis tindrà plena autonomia per a l’administració dels seus
propis recursos i bens, en la forma establerta en els presents Estatuts.
ARTICLE 47è.- El funcionament econòmic del Consell de Gremis es regirà d’acord amb les lleis
vigents i en règim de pressupostos. El pressupost ordinari serà l’expressió xifrada de
les obligacions contretes durant un any, en relació amb els serveis a mantenir, així
com el càlcul dels recursos i mitjans de que es disposi per a cobrir aquestes
atencions.
L’Assemblea General aprovarà el pressupost ordinari per a l’any següent i la
liquidació dels comptes de l’any anterior.
Per a la realització d’obres i serveis no previstos en el pressupost ordinari, podran
formalitzar-se pressupostos extraordinaris.
Tant per als pressupostos ordinaris com per als extraordinaris s’atendrà a l’establert
en els presents Estatuts i Reglament d’Ordre Interior en el seu cas.
ARTICLE 48è.- La gestió econòmica-administrativa correspon al Comitè Executiu i la tramitació
dels assumptes que es derivin d’aquesta la realitzaran els serveis tècnics-administratius
corresponents, atenent-se a les decisions i acords que adopti el Comitè Executiu.
ARTICLE 49è.- Els recursos financers del Consell de Gremis estaran integrats per:
1. Les quotes dels membres.
2. Les donacions i legats a favor del mateix, i pel capital que acumuli durant la seva
gestió.
3. Les subvencions que puguin ser-li concedides.
4. Els productes i rendes dels seus bens, els interessos dels seus comptes bancaris i
els demés productes financers.
5. Els ingressos procedents de la venda de publicacions i prestació de serveis.
6. Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i
preceptes estatutaris.

ARTICLE 50è.- L’Assemblea General determinarà les normes d’administració i comptabilitat,
ordenació de despeses i règim de contractació necessaris perquè pugui determinar-se
el caràcter, procedència i administració dels recursos.
Els afiliats podran conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació relativa a la
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situació econòmica de l’entitat per mitjà d’una sol·licitud prèvia adreçada al tresorer.
El tresorer serà el responsable de dur a terme la comptabilitat, cuidarà de la
conservació dels fons, intervindrà la documentació de cobraments i pagaments,
supervisarà la comptabilitat i, de manera periòdica i de conformitat amb el que
acordi el Comitè Executiu, donarà compte de l’evolució econòmica de l’entitat al
Comitè Executiu.
L’entitat presentarà els comptes anuals auditats per una empresa externa que estigui
autoritzada i capacitada segons la legislació vigent.
ARTICLE 51è.- Les quotes i aportacions econòmiques que hauran de pagar les organitzacions
afiliades al Consell de Gremis seran fixades per l’Assemblea General, a través d’uns barems
aprovats per la mateixa.

TITOL X
PATRIMONI
ARTICLE 52è.- El patrimoni del Consell de Gremis estarà integrat per:
a) Els bens i drets que tingui en el moment de la seva constitució i els que adquireixi
successivament.
b) Les donacions, legats i qualsevol altre dret adquirit a títol onerós o lucratiu.
c) Les accions i títols representatius del capital d’empreses públiques o privades, i
les obligacions o títols anàlegs dels que sigui posseïdor.
d) Dels drets reals dels que el Consell de Gremis sigui titular, així com aquells de
qualsevol naturalesa que es derivin del domini que exerceixi sobre els seus bens
patrimonials.
e) La titularitat del patrimoni d’immobles quedarà degudament inscrita en el
Registre de la Propietat.
f) L’inventari dels bens i drets de propietat del Consell de Gremis serà actualitzat
anualment, sent aprovat per la Junta Directiva, que donarà coneixement a
l’Assemblea General en la primera reunió que celebri.

TITOL XI
DISSOLUCIÓ DEL CONSELL DE GREMIS
ARTICLE 53è.- El Consell de Gremis es dissoldrà quan ho acordi l’Assemblea General, amb el
vot favorable de dos terços dels afiliats.
En l’acord de dissolució s’establirà el destí que ha de donar-se als bens, drets,
instal·lacions i serveis del Consell de Gremis que poguessin quedar després d’atendre
les obligacions pendents, i d’acord amb el que disposi la legislació vigent.
En el cas que aquestes obligacions no puguin ser ateses, per ser superiors al
patrimoni del Consell de Gremis, la seva quantia es repartirà entre les Associacions
afiliades, d’acord amb l’article 51.
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ARTICLE 54è.- De no acordar-se una altra cosa per l’Assemblea General, actuaran com a
liquidadors els membres de la Junta Directiva.

TÍTOL XII
MODIFICACIONS DELS ESTATUTS
ARTICLE 55è.- Els presents Estatuts podran ser modificats en virtut d’acord de l’Assemblea
General.
El projecte de modificació haurà de ser proposat, al menys, per una tercera part dels
associats o per la Junta Directiva, i serà remés a tots els membres del Consell de Gremis amb
una antelació de vint dies naturals. Per a la modificació serà necessari el vot favorable de dos
terços dels afiliats.

ENTITAT: CONSELL DE GREMIS DE COMERÇ, SERVEIS I TURISME DE BARCELONA
C/ VIA LAIETANA 32, ENTRESÒL 7 08003 BARCELONA CIF V08637225
Aquests estatuts han estat aprovats per unanimitat a l’Assemblea ordinària i extraordinària
celebrada el 30 de Març de 2017 a la seu de l’entitat segons disposicions del Real Decret
416/2015 de 29 de Maig en el seu article 7è sobre depòsit d’estatuts de les organitzacions
sindicals i empresarials.
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