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PREÀMBUL

L'oferta comercial d'Alfafar es basa en la combinació del comerç tradicional d'origen familiar,
grans marques nacionals i internacionals i comerç innovador. Tots contribueixen a crear el
nostre model de territori que ha de ser escoltat i organitzat. La creació del Consell Local del
Comerç d'Alfafar, com a òrgan col·legiat consultiu de participació per al sector comercial del
municipi d'Alfafar, és un valuós instrument de participació ciutadana. L'article 90 de la Llei
30/2011, de Comerç de la Comunitat Valenciana, disposa la creació dels consells locals de
comerç com a mitjà de participació dels ciutadans en l'acció pública. La seva creació
s'emmarca en les disposicions que faciliten la participació plural del veí i veïna d'Alfafar en
la gestió dels assumptes locals. Recau en el Ple de la Corporació la capacitat d'acordar
l'establiment de consells sectorials per canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves
associacions en els assumptes municipal, conformi el que es disposa en els articles 130 i
131 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1r. Definició.
El Consell Municipal de Comerç i Economia Local és un òrgan col·legiat de participació,
de caràcter consultiu i informatiu en l'àmbit municipal, creat amb la voluntat de
l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit del Comerç i Economia Local, al compliment del
mandat de l’art. 9.2. De la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics, entre
d’altres, l’obligació de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política i
social i a l’article 23 de la mateixa norma, que estableix que la ciutadania té dret a
participar en els afers públics, a més de, per mitjà de representants elegits/des en
eleccions periòdiques per sufragi universal, de manera directa.

Article 2n. Naturalesa

El Consell Municipal de Comerç i Economia Local és compatible amb altres existents que
puguen ser creats en altres àrees dins l’àmbit municipal.

El Consell Municipal de Comerç i Economia Local és l’òrgan a través del qual les diferents

entitats i el teixit comercial i empresarial poden fer les seues aportacions, propostes,
suggeriments i demandes dins del marc institucional, per millorar la promoció del Comerç i
Economia Local del municipi, a partir de les contribucions dels i de les agents que en
formen part i que estan implicats/des en aquest món, i en funció de les necessitats reals que
té Alfafar i la capacitat del seu potencial humà i material. Les seues propostes, informes o
estudis no seran vinculants per als òrgans de govern municipals, tenint present allò
establert en l'article 69.2 de la LBRL.
Article 3r. Objectius del Consell.

El Consell Municipal de Comerç i Economia Local té per objecte fonamental la reatlizació
de propostes i informes respecte a l’elaboració de plans d´ actuació referents a matèries
relacionades amb:

1. Qüestions d'àmbit comercial, que en opinió del Consell i/o de l'Ajuntament
siguen d’interés per a la localitat.

2. Matèria de Comerç i Economia Local de cada una de les activitats o iniciatives
que li siguen consultades, emetent informes i propostes que en cap cas serán
vinculants per a l’Ajuntament.

3. La promoció i el desenvolupament d’inciatives comercials en tots els seus
àmbits (grans superficies, comerç de proximitat, teixit empresarial, mercats,…)
i per a tota la població.

4. Promoure i donar suport a les associacions i les entitats comercials i
empresarials locals amb l’objecte d’estimular l’activitat comercial i empresarial
al municipi i aconseguir una oferta variada.

5. Contribuir a crear una infraestructura comercial i empresarial a Alfafar que siga
competitiva i s'adapte als hàbits de consum, amb la finalitat d’equilibrar l'oferta
amb la demanda.

6. Fomentar l'atractiu comercial i empresarial d’Alfafar com a forma de promoció
econòmica i social de la localitat.

7. Servir de punt de debat entre els i les representants dels sectors comercial i
empresarial del municipi i les institucions públiques en les matèries
relacionades amb el Comerç i l’Economia Local.

8. Proposar activitats comercials i participar en la seua realització en l'àmbit de
les seues competències.

9. Proposar, promoure i difondre iniciatives a l’Ajuntament sobre debats,
actuacions formatives i campanyes innovadores relacionades amb tots els
àmbits comercial i empresarial.
10. Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries de la regidoria
per una més eficaç racionalització dels recursos econòmics que l’Ajuntament
destina a l’activitat comercial i empresarial.

11. Impulsar la coordinació i la col·laboració entre les diferents entitats i
institucions, públiques o privades que, dintre del poble, tinguen alguna cosa a
veure amb l’activitat comercial i empresarial al municipi.

12. Mediar en els conflictes que sorgisquen entre l'Ajuntament i qualsevol
entitat comercial i/o empresarial sempre que se li sol·licite.
13. Tràmit audiència en els supòsits que siga preceptiu segons el que es disposa
en la normativa reguladora d'horaris comercials a la Comunitat Valenciana.
14. Qualsevol altra activitat relacionada amb l'activitat comercial i de economia
local que li anés encomanada.

Article 4t. Àmbit d´ actuació i seu.

El Consell Local de Comerç tindrà la seu a l'Ajuntament de Alfafar, on celebrarà les seues
sessions. L'àmbit d'actuació s'estendrà al terme municipal d'Alfafar, sense perjudici dels
contactes o col·laboracions amb altres consells o ens de diferent àmbit territorial,
especialment a la seua àrea comarcal.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

Article 5è. Organització.

El Consell funcionarà en Plenari (integrat per la totalitat dels seus membres).
Article 6 è. Composició.

6.1. Integren el Plenari del Consell:


La Presidència, que serà l'Alcaldia o persona en qui delegue, amb vot de qualitat.



La Vicepresidència (substituirà al president/a en cas d’absència)



Els i les Vocals, que seran la resta de membres del Consell, amb veu i vot.



La Secretaria, que serà un/a funcionari/a municipal amb veu però sense vot.

6.2. Integren el Consell Municipal de Comerç i Economia Local:


Presidència: que recau en l’alcalde o alcaldessa, o en el/la regidor/a en qui
delegue.



Vicepresidència: regidor/a de Comerç i Economia Local i Economia Local, o
regidor/a designat/designada per l´ Alcaldia.



Secretaria: personal funcionari de l’Ajuntament, amb veu i sense vot.



Assessoria: el/la tècnic/a responsable de l’àrea de Comerç i Economia Local amb
veu i sense vot, o si escau, aquells técnic/ques que, pel seu coneixement en
determinades matèries, puguin col·laborar en el compliment de les funcions del
Consell, amb veu i sense vot, i siga requerida la seua presència per la
Presidència del Consell.



Un/a representant de cadascuna de les associacions i/o entitats comercials
inscrites en el Registre Municipal d’entitats d’Alfafar, que mostre el seu interès, ho
sol·licite formalment i tinga la seua seu al municipi d’Alfafar, o la seua activitat hi
estiga lligada al municipi.



Un/a representant de cadascuna de les àrees comercials elegit/da entre les
persones comerciants de cadascuna de les següents zones:

 Barri Orba – Alfalars
 Barri San Jordi
 Nucli Antic – Tremolar
que mostre el seu interès, ho sol·licite formalment i tinga la seua seu al municipi
d’Alfafar, o la seua activitat hi estiga lligada al municipi.


Un/a representant de cadascuna de les associacions i/o entitats empresarials que
mostre el seu interès, ho sol·licite formalment i tinga la seua seu al municipi
d’Alfafar, o la seua activitat hi estiga lligada al municipi.



Un/a representant de cada grup polític municipal, amb veu però sense vot.



Un/a representant de les organitzacions sindicals més representatives de carácter
autonòmic en la població.



Un/a representant de les organitzacions de consumidors més representatives de
carácter autonòmic en la població.

La composició del Consell de Comerç i Economia Local respectarà la perspectiva de
gènere i ha de ser paritària.
Article 7è Nomenament, cessament i règim economic dels membres del Consell


La designació dels i les membres del Consell serà realitzada pel Ple a proposta
dels diferents col·lectius que hi ha representats, si ho han sol·licitat formalment i
tenen la seua seu al municipi d’Alfafar, o la seua activitat hi estiga lligada al
municipi.



La designació dels membres representants dels grups polítics municipals serà a
proposta del diferents grups de entre els membres del grup.



Per cada lloc de vocal s’haurà de designar una persona representant titular i una
suplent. El/la representant suplent substituirà el/la titular en casos de vacant,
absència, malaltia o altres motius justificats.



La duració de la condició de membre del Consell, no s’estendrà més enllà de la
legislatura en què va adquirir eixa condició.



La pèrdua de la qualitat de membre del consell es produirà:
1. Per desapariciò de l´ entitat o quan l´ entitat o associació que es
representa deixa de cumplir les condicions exigides en este Reglament
per formar part del mateix.
2. Es perdra la condició d’integrant a títol del Consell per tres faltes de
assistència consecutives no justificades a les reunions al llarg d´un any, a
excepció dels membres tècnics assessors que podrán no asistir
expressament si no es requereix la seua presència a tota o part de la
sessió.
3. Per activitats contràries a aquestes normes.



Cada entitat podrà substituir la persona que la representa en el Consell,
comunicant-ho sempre amb un termini no superior a 15 dies.



Per tal d´ aconseguir les seues finalitats, el Consell no disposarà de dotació
económica propia, per tal com es tracta d´una entitat de tipus primordialment
assessor i informatiu. Cap activitat del Consell, de qualsevol naturalesa, no tindrà
finalitat lucrativa per als seus membres.



Si el Consell vol efectuar activitats puntuals de promoció, estudis, treballs
específics i altres de naturalesa semblant, l´ Ajuntament participarà en el
pressupost de l´ activitat en el percentatge que li corresponga per representació
en el consell, sempre que hi haja consignación pressupostària destinada al
respecte.

La resta es cobrirà amb la participació d´ altres organismes interessats i dels
mateixos comerciants i associacions.

Article 8è.Funcions.

7.1. Funcions generals
Correspon als i les membres del Consell:

a) Exposar totes les suggeriments que tinguen per un millor funcionament i èxit dels
fins del Consell.
b) Proposar al Consell la modificació d'este Reglament i de les disposicions que el
desenvoluparan.
c) Aprovar la memòria anual de l'activitat exercida pel Consell, sense perjuí de
l'emissió de vots particulars.
d) Proposar al Consell la dissolució del mateix.
e) Complir i fer complir el Reglament, així com assistir a les reunions del Consell
Ple.
f) Abstindre's absolutament de fer qualsevol gestió aïlladament en representació del
Consell sense el coneixement explícit del mateix.

7.2. Funcions específiques
Són funcions de la Presidència:

a) Convocar, presidir, suspendre i alçar les reunions, moderar els debats i dirimir els
empats amb el vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Ostentar la representació del Consell en tots els actes i procediments que calga.
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagen adoptat.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari o a la Comissió Permanent de persones de
reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faça
aconsellable.
f) Gestionar davant la Corporació Local i qualsevol altra institució competent les
facilitats i mitjans per tal que el Consell Econòmic i Social porte a terme les seues
activitats.

La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar puntualment

a

d’altres regidors/es, personal tècnic municipal, responsables d’entitats i professionals
a participar a les sessions plenàries del Consell, amb veu però sense vot.

La Vicepresidència té com a funció específica la substitució de la presidència amb
tots els seus drets i deures, en casos de malaltia, absència o delegació d’aquesta.

La Secretaria, així com la persona que l’ha de substituir en els casos en què siga
precís, nomenada per l’Alcaldia, ho serà al mateix temps del Plenari del Consell.

És obligació de la Secretaria:

a) Saber expresar-se perfectament en valencià i castellà, tant a nivell oral com
escrit.
b) Redactar les convocatòries i estendre les actes del Ple del Consell.
c) Donar compte en les reunions dels assumptes a tractar i compresos en l'orde del
dia.
d) Redactar i cursar escrits que li encomane el Consell.

L’Assessoria, a proposta de la regidoria de l’àrea de Comerç, tindrà veu en les
qüestions que se li formulen, però no vot i serà un/a tècnic/a de Comerç i Economia
Local de l’ajuntament o si escau, aquells técnic/as que, pel seu coneixement en
determinades matèries, puguin col·laborar en el compliment de les funcions del
Consell, amb veu i sense vot, i siga requerida la seua presència per la Presidència
del Consell.

Els i les Vocals, seran nomenats/des per la presidència del Consell, a proposta de
l’òrgan competent de les respectives entitats a les quals representen i es donarà
compte al Ple.

Article 9è. Comissió Permanent.

Es constituirà una Comissió Permanent la funció de la qual serà el seguiment del
programa del Consell i la seua realització. Aquesta Comissió està formada per la quarta
part dels i les membres del Consell, que es rellevaran de forma rotativa, cada any.
RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 10è. Régim de Sessions.

1. El plenari del Consell fixarà el règim de les sessions ordinàries, la convocatòria de les
quals es farà amb una antelació de set dies i anirà acompanyada de l’ordre del dia,
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior i, si s’escau, de la documentació pertinent. Per
a la sessió extraordinària l’antelació mínima serà de quaranta-vuit hores.

2. El Ple del Consell Municipal de Comerç i Economia Local s’haurà de reunir en sessió
ordinària almenys una vegada al trimestre.

Així mateix, es reunirà en sessió extraordinària:
a)

A iniciativa del president.

b)

Quan ho sol•licite almenys una tercera part de la composició del Consell, per mitjà

d'un escrit firmat i dirigit a la presidència del Consell, en el qual figurarà l'Orde del dia a
tractar.
c)

A iniciativa de la Comissió Permanent.

d)

En cas de proposta de modificació del Reglament.

e)

En cas de proposta de dissolució del Consell.

Article 11è. Sessions

Es considerarà que el Plenari del Consell Municipal de Comerç i Economia Local
quedarà vàlidament constituït, tant en sessió ordinària com extraordinària, en primer
convocatòria quan concórreguen a ell la majoria absoluta de les persones membres del
Consell, i en segona convocatoria 24 hores més tard qualsevol que siga el nombre de

membres concurrents, sense que en cap cas puga ser inferior a un terç del total.

No es considerarà legal cap sessió ni vàlids els seus acords sinó ha precedit
convocatòria i notificació en la forma prevista.

Cap sessió podrà celebrar-se vàlidament sense l'assistència de la Presidència i de la
Secretaria, o de les persones que reglamentàriament les substituïsquen.

Article 12è. Acords del Plenari.

Els acords del Plenari s’adoptaran per majoria simple de les persones assistents i en cas
d'empat decidirá el vot de qualitat de la presidencia, excepte per la modificació del
present Reglament, que requerirà majoria absoluta.

No ès podrá adoptar cap acord sobre assumptes que no figuren a l´ordre del dia, a no ser
que estiguen presents la majoria absoluta dels components del Consell i es declare la
urgencia amb el vot favorable de la majoria dels presents.

Article 13è.Acta de sessió.

La Secretaria del Consell estendrà l’acta de cada sessió, en què hi figuraran els acords
adoptats i les incidències que s’hagen pogut produir.

Les actes seran signades per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència i seran
sotmeses per a la seua aprovació a l’inici de la sessió següent.

Les persones que composen el Consell Municipal de Comerç i Economia Local hauran de
guardar reserva de les deliberacions i els acords adoptats en les matèries que en cada
cas es determine.

Article 14è. Memòria resultats

El Consell Municipal de Comerç i Economia Local haurà de fer una valoració de la tasca
duta a terme cada any, mitjançant una Memòria que es donarà a conèixer a la ciutadania
mitjançant els eines de comunicació municipals.

El Consell Municipal de Comerç i Economia Local disposarà d’un espai a la pàgina web
de l’ajuntament d’Alfafar i al butlletí d’informació municipal (BIM).

CAPÍTOL II. DISSOLUCIÓ DEL CONSELL

Article 15é. Dissolució del Consell.

El consell es dissoldrà per acord del Ple de l´ Ajuntament quan correguen circumstàncies
que així ho aconsellen i també es dissoldrà al final de cada legislatura.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En tot allò no previst per aquesta norma reguladora, correspon a la Presidència del
Consell adoptar la decisió que considere més adient d’acord amb els criteris generals que
inspiren les normes en materia comercial, de règim local i altra que siga d´ aplicació,
informant al Plenari en la següent sessió per a la seua ratificació i, si s’escau, proposant
la corresponent modificació de la present normativa.
DISPOSICIÓ FINAL

1. Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada siga aprovat definitivament pel Ple de
l’ajuntament i es publique el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Provincia,
transcorregut el termini previst al article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
les Bases del Règimen Local, todo això en els termes regulats per l’article 70.2 de
l’esmentada Llei.

2. El present Reglament del Consell Municipal de Comerç i Economia Local se publicarà
en les dos llengues oficials de la Comunitat Valenciana,valencià i castellà, d’acord amb

l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA

Queden expressament derogats els acord plenaris sobre aprovació i posteriors
modificacións en temes de comerç i economía local, en allò no especificat en aquesta
nova normativa: Reglament del Consell Municipal de Comerç i Economia Local en Alfafar.

