
ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE COMERÇ DE VINARÒS 
 
 

TÍTOL�I: DISPOSICIONS GENERALS 

ARTÍCLE 1.- El Consell Local de Comerç és un òrgan sectorial de participació ciutadana, d'assessorament i 
proposta en aquells temes relatius al sector comrcial a nivell local. 
ARTÍCLE 2.- El Consell Local de Comerç es regirà per aquestos estatuts i a l'empara de l'article 130 i següents del 
R.D. 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,  Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, així com per aquelles disposicions legals que, amb caràcter supletori, siguen d'aplicació. 
ARTÍCLE 3.- Els fins del Consell Local de Comerç seran els següents: 
 

• Contribuir a crear una infrastructura comrcial en la localitat que siga competitva, adaptada als hàbits de 
compra i equilibrada amb la demanda.  

• Desenvolupar una consciència general de les relacions socio-econòmica i cultural del comerç.  
• Fomentat l'actratiu comercial de Vinaròs com a forma de promoció econòmica y social de la localitat.  
• Establir el marc d'anàlisi i discussió dels temes d'interés per al sector comercial a l'efecte d'assessorar o 

proposar a l'Ajuntament de Vinaròs en la presa de decisions i actuacions.  
ARTÍCLE 4.- Les funcions del Consell Local de Comerç seran: 

• Informar a l'Ajuntament dels problemes generals o especifics del sector  
• Elaborar els estudis i treballs, i emetre informes relatius al sector comercial a iniciativa pròpia o a petició 

dels òrgans municipals.  
• Formular propostes d'actuació sobre els problemes del sector  

ARTÍCLE 5º.- L'àmbit del Consell quedarà circumscrit al terme municipal de Vinaròs, sense perjuí de les 
relacions que es pogueren establir amb altres municipis i les accions conjuntes que es porten a terme si 
l'assumpte o requereix. 
S'estableix com a domicili o seu del Consell Local de Comerç el de l'Ajuntament de Vinaròs. 
 

TÍTOL II: COMPOSICIÓ 

 
ARTÍCLE 6.- El Consell Local de Comerç es composarà pels següents membres: 

• Un president, que en tot cas serà l'Alcalde o persona delegada per aquest. 
• Els regidors de cadascun dels grups polítics que composen la corporació municipal. Els esmentats 

regidors deuran coincidir amb els integrants de la Comissió de Comerç e Indústria o la que faça les seues 
funcions, i que ja van ser ratificats en sessió plenària de l'Ajuntament.  

• Un conseller per cada associació o federació de comerciants d'àmbit local legalment constituit i de 
representats dels diversos col·lectius de la ciutat relacionats amb el nostre comerç.  

• Un conseller per cada confederació d'empresaris del sector comercial amb implantació a nivell local.  
• Un conseller per cada associació de consumidors amb implantació a nivell local.  
• Un conseller en representació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.  
• Un conseller en representació de la Conselleria de la Generalitat Valenciana que tinga competències en 

matèria de comerç.  
• Dos consellers de lliure designació per l'alcalde-president de l'Ajuntament de Vinaròs.  
• Un secretari amb veu però sense vot que serà el de l'Ajuntament o persona delegada per aquest.  

Així mateix, el Consell es podrà proveir dels tècnics municipals o externs que considere oportú. Aquestos 
no ostentaran representació ni vot.  
 

TÍTOL III: DELS MEMBRES DEL CONSELL LOCAL DE COMERÇ 

ARTÍCLE 7.- Funcions del president 

• La representació formal del Consell Local de Comerç  
• El nomenament del secretari  



• La convocatòria de les sessions i la fixació de l'ordre del dia d'acord amb el Consell.  
• La presidència i moderació del es sessions del Consell  
• Exercitar el dret de votar, queè serà de qualitat en cas de que es produisca empat  
• Fiermar el vist i plau de totes les actes i documents aprovats per el consell.  
• Adreçar propostes a l'Ajuntament de Vinaròs respecte dels acords del Consell  
• Designar Vicepresident de forma expressa, en cas d'absència o impossibilitat d'exercir les funcions de 

president.  
• Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de president.  

Funcions del secretari: 
• Actuar en totes les sessions i estendre acta dels assumptes tractats en les aquelles  
• Custodiar la documentació oficial del Consell  
• Expedir les certificacions i documents que siguen necesaris, amb el vist i el plau del president.  
• Rebre i examinar la documentació dirigida al Consell i emetre les consideracions oportunes, en cas de ser 

necesaries.  
• Rebre i expedir la correspondència oficial del Consell mitjaçant el Registre General de la Coporació 

Municipal.  
• Elabora a instància del president l'ordre del dia de totes les sessions del Consell  
• Totes aquelles funcions inherents al càrrec i que se li assignen per acord del Consell  
• En cas d'absència o impossiblitat de l'exercici, el sustituirà el funcionari que designe el secretari de la 

Corporació.  
Funcions del Conseller: 

• Participar en els debats i temes que es tracten en les sessions, asxí com efectuar tota classe propostes i 
consideracios en matèries que siguen competència del Consell.  

• Exercitar el dret a votar, excepte els membres que no l'ostenten i fer constar en l'acta extrems concrets 
que consideren convenients de les seues intervencions o de les de altres membres del Consell.  

• Els membres del Consell tindran el dret a rebre qualsevol informació que s'estime necessària per al bon 
desenvolupament de les funcions, així com tots aquells documents que necesiten.  

• Tots els drets i funcions intrìnsecs a la condició de conseller.  
ARTÍCLE 8.- Els membres del Consell deixaran de ser-ho: 

• A proposta de l'organisme al qual representa  
• Per dimissió  

 
TÍTOL IV: SESSIONS I ACORDS DEL CONSELL 

 
SECCIÓ PRIMERA:DE LES SESSIONS DEL CONSELL 
ARTÍCLE 9.- La vàlida celebració de les sessions requereix, en la primera convocatòria, la presència de la 
majoria absoluta dels components del Consell amb dret a votar, ja ja siguen titulars o suplements, i en segona 
convocatòria, mija hora més tard, qualsevol que siga el nombre d'assistens. 
En cas de que no assistica ni el president ni el vice-president , presidirà la sessió un conseller present elegit 
pels assistens. 
ARTÍCLE 10.- El Consell es reunirà amb caràcter ordinari menusalment i amb caràcter extraordinari en els 
següents casos: 

• So ho acorda el Consell  
• A instància de l'Alcalde de la Corporació o del Predident  
• A instància d'1/4 part dels Consellers  

 

SECCIÓ SEGONA: DE LA PRESA D'ACORDS 
ARTÍCLE 11.- Els acords s'adaptaran per majoria simple excepte per a la modificació d'aquestos estatus per a 
la qual cosa es requerirà majoria absoluta. 
 

TÍTOL V: LES COMISSIONS DE TREBALL 



ARTÍCLE 12.- El Consell reunit, podrà acordar la formació de diferses Comissions Tècniques que estudien i 
elaboren informes sobre algun tema monogràfic o àrea concreta. 
ARTÍCLE 13.- Les Comissions de Treball es composaran per un nombre variable de membres, entre els quals 
podran figuran aquelles entitats i persones que, atès l'objecte de la Comissió de Treball, puguen estar 
interessades i així ho manifesten i que siguen convocades pel Consell, així com el nombre de tècnics que 
s'estime oportú. 
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