ORDENANCES I REGLAMENTS
Reglaments Orgànics
Consell Participació. Comerç i Turisme
2017

REGLAMENT ORGÀNIC
REGULADOR DEL CONSELL
MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Versió vigent des del 19 de gener de 2018

1

ORDENANCES I REGLAMENTS
Reglaments Orgànics
Consell Participació. Comerç i Turisme
2017

CONSELL MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME DE CORNELLA DE LLOBREGAT
REGLAMENT ORGÀNIC
PREÀMBUL

La Constitució Espanyola de 1978, ha consagrat definitivament els Principis
Fonamentals que han d'inspirar l'actuació de tots els Poders Públics, en particular pel
que fa al dret de tots els ciutadans de participar en els assumptes públics, reconegut
en el seu article 23, i a les obligacions dels Poders Públics de promoure les condicions
per a què s'integrin, siguin reals i efectius, removent per això tots els obstacles que
impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitant la participació de tots els ciutadans
en la vida política, econòmica, cultural i social.
En el similars termes s’ha pronunciat sempre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tant
l’aprovat mitjançant Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre, com el que actualment
es troba en vigor, que va ser aprovat mitjançant Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol i
reconeix aquest dret als ciutadans al seu article 29.
Aquests Principis consagrats constitucionalment i estatutàriament han sigut
reconeguts posteriorment per la legislació reguladora del Règim Local, per una banda
en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en relació amb l'àmbit estatal, i per altra, en els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l'àmbit
autonòmic, que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels
assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals, bé la creació
d'òrgans territorials de gestió desconcentrada per a facilitar la participació ciutadana
en tots els temes d'actuació municipals, bé la creació d'òrgans de participació sectorial
per a facilitar la participació en un àmbit concret d'aquesta.
Dins dels assumptes municipals, aquest Ajuntament ostenta competències pròpies en
matèria de turisme en conformitat amb el que disposa l’article 25.2.n) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb
l’article 66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ostentant, també, diferents
competències relacionades amb el comerç, tal i com es deriva de l’article 84.2 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, que reconeixen
competències locals en matèria de comerç.
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Aquest Ajuntament considera de gran importància generar un espai de debat i anàlisi
entre totes les parts implicades dins del sector del Comerç i del Turisme, amb la
finalitat d’analitzar la problemàtica comercial i turística de Cornellà de Llobregat i de
col·laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector, fomentant la
col·laboració, la coordinació i la participació dels/les comerciants de Cornellà de
Llobregat i de tots els agents implicats en els programes i activitats que tinguin com a
finalitat la promoció del comerç local.
Per això aquest Ajuntament, fent ús d'aquestes facultats, i davant la importància del
sector comercial i turístic en la vida de la Ciutat, considera de fonamental importància
la creació d'un espai de participació d'aquest sector en aquelles qüestions municipals
referides a l’ àmbit del comerç i el turisme a la ciutat, mitjançant la creació d'un
Consell de caràcter consultiu, que enriquirà l'activitat municipal en la mesura en què
l'Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent amb les persones i Institucions
que més a fons coneixen la realitat específica d'aquests sectors.
Amb aquesta finalitat es dicta aquest Reglament, que als efectes del que disposa
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, compleix els Principis de bona regulació següents:
-

Necessitat i eficàcia, justificada en les raons d’interès general anteriorment exposades,
a fi de possibilitar el dret de participació ciutadana en aquest sector de l’activitat
municipal.

-

Proporcionalitat, ja que, com a complement de les previsions contingudes al ROM,
constitueix la regulació mínima imprescindible per a permetre la constitució i
funcionament d’aquest Consell de participació.

-

Seguretat jurídica, en ser totalment coherent amb l’Ordenament jurídic, tant a nivell
constitucional i estatutari, com a nivell de legislació local i normativa municipal, i
generar un marc estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que facilita el seu
coneixement i comprensió per part de la ciutadania afectada.

-

Transparència, doncs a més del preceptiu tràmit d’exposició pública durant la tramitació
de la seva aprovació, una vegada aprovat, s’inclourà el seu text íntegre a la Intranet
municipal, per facilitar la seva consulta pels diferents Departaments municipals, i se’l
donarà difusió pel seu coneixement per la ciutadania en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal – Portal de Transparència, en compliment del que disposen els
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya, i preceptes
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concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques.
-

Eficiència, en no suposar, per la seva naturalesa, cap càrrega administrativa innecessària
ni accessòria, ni generar nova despesa pública que sigui susceptible d’afectar als
Principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

TITOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Constitució i naturalesa jurídica
El Consell del Comerç i Turisme és un òrgan permanent de participació sectorial de
caràcter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen els articles 59 i 60 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en
els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal
que afectin o es refereixin al comerç i al turisme.

Article 2
Objecte
El Consell del Comerç i Turisme té per objecte, a nivell general, la participació
ciutadana en aquelles qüestions referides a l'àmbit comercial i turístic de Cornellà de
Llobregat i, en particular pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una
relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de l'activitat comercial i turística
a la ciutat.

Article 3
Finalitats
El Consell Municipal de Comerç i Turisme té com a finalitat establir una relació de
col·laboració estable i més eficaç amb el comerç local i respondre amb vocació de
cooperació i de corresponsabilitat entre el sector i l’Administració local, als nous reptes
que li planteja la realitat complexa i canviant del sector comercial i les necessitats i
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nous hàbits de consum i estils de vida dels habitants, siguin homes o dones, dels
entorns urbans.
El Consell Municipal de Comerç i Turisme respon també a la voluntat decidida de
continuar profunditzant en els instruments de participació ciutadana en la vida
municipal i d’implicar les associacions comercials i l’Ajuntament en la defensa dels
interessos dels consumidors i consumidores. Aquests interessos passen per l’ordenació
territorial i sectorial del comerç i per procurar una oferta suficient i adequada que
ajudi a configurar una ciutat amb qualitat de vida.
El Consell Municipal del Comerç i Turisme, com a òrgan de participació en el qual estan
representats tots els sectors comercials de la ciutat, ha de contribuir a la planificació i
concertació de les polítiques i de les accions orientades a promoure i millorar el
comerç urbà, mitjançant les seves aportacions al desenvolupament dels plans i
programes sectorials: Plans de Dinamització Comercial, Plans Estratègics del Comerç
Local i altres que es puguin desenvolupar en un futur.
El Consell Municipal del Comerç i Turisme ha de promoure la modernització i
racionalització de l’equipament comercial de la ciutat amb la participació, la
coordinació, la col·laboració i la cooperació dels agents implicats en el sector i el suport
de l’Ajuntament.

Article 4
Funcions
Correspon al Consell del Comerç i Turisme en relació amb el sector material d'activitat
que constitueix el seu objecte, les següents funcions:
a) Emetre informes i formular propostes i orientacions de caràcter no vinculant a
iniciativa pròpia o de l'Ajuntament en relació al desenvolupament dels plans i
programes sectorials de promoció del comerç i del turisme.
b) Potenciar la formació i el reciclatge del sector comercial, col·laborant amb
l’Ajuntament i amb altres institucions en el foment de l’ocupació i de la
formació professional específica per al sector del Comerç i del Turisme.
c) Proposar accions de difusió i promoció de l’activitat comercial i turística de
Cornellà de Llobregat.
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d) Generar i difondre criteris de bones pràctiques per al desenvolupament de les
activitats comercials del municipi i impulsar els mecanismes de gestió i
intermediació dels conflictes sorgits dins del sector.
e) Impulsar l’establiment de criteris sobre actuacions d’urbanisme comercial en
els diferents àmbits d’aplicació, incloses les actuacions de conservació,
manteniment i seguretat.
f) Impulsar la difusió de la informació referent als ajuts i subvencions de què es
pugui beneficiar el comerç local i a la formació i al reciclatge comercial entre els
comerciants i els treballadors del sector, siguin homes o dones.

TITOL II
ORGANITZACIO

Article 5
Òrgans de Govern
El Govern i Administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:
- El Ple
- El President/a
- El Vicepresident/a
- La Comissió Permanent
Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan
unipersonal d'assessorament i gestió.
Tots els òrgans del Consell, a excepció del Secretari/a, s'hauran forçosament de
renovar amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació Municipal.
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Article 6
El Ple
El Ple del Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de
govern d'aquest, i està constituït pels membres següents:
-

El President/a

-

El Vicepresident/a.

-

Una persona proposada per cada Grup Polític Municipal i Regidors i Regidores
no adscrits, que actuarà en la seva representació, resident a Cornellà de
Llobregat.

-

Sis representants de l’associació Cornellà Compra a Casa, (Tres representants
de les botigues del carrer i tres representants dels mercats municipals, un de
cada mercat)

-

Sis persones físiques vinculades al comerç i/o turisme local

El Ple es reunirà com a mínim una vegada a l'any i assistirà a les seves sessions, amb
veu però sense vot, el/La Cap de Comerç i Turisme.

Article 7
Designació dels membres del Ple:
El President/a serà l'Alcalde/ssa President de l'Ajuntament de Cornellà i el
Vicepresident/a el Regidor o Regidora designat per aquest.
Els representants dels grups polítics municipals i regidors i regidores no adscrits, seran
nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú Decret, a proposta d'aquests, manifestada
a través del seu portaveu o del propi regidor o regidora no adscrit.
Els representants de l’associació Cornellà Compra a Casa seran nomenats per l'Alcalde,
mitjançant l'oportú Decret, a proposta de la pròpia entitat.
Es vetllarà perquè la representació dels membres del Consell tendeixi a ser paritària
entre homes i dones.
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Les persones físiques vinculades al comerç i/o turisme local seran nomenades per
l'Alcalde, mitjançant l'oportú Decret.

Article 8
Atribucions del Ple
Seran atribucions del Ple del Consell les següents:
-

Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu règim
específic de sessions plenàries

-

Exercir el dret a la iniciativa davant l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
formulant propostes dirigides a l'adopció de mesures municipals relatives al
seu sector d'activitat, una vegada estudiades i dictaminades a la Comissió
Permanent.

-

Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en les matèries
de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d'actuació.

-

Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves
finalitats i pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda als altres òrgans
del Consell.

Article 9
El/la President/a

La Presidència del Consell Municipal de Comerç i Turisme l'ostentarà l'Alcalde/essa de
l'Ajuntament de Cornell de Llobregat o Regidor/a en qui delegui, i tindrà les atribucions
següents:
-

Representar el Consell.

-

Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de quantes
Comissions i òrgans complementaris d'estudi es poguessin constituir, així com
decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

-

Ordenar l'execució dels acords adoptats pel Ple.
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-

Autoritzar amb el seu vist-i-plau totes les actes dels òrgans col·legiats del
Consell.

-

Nomenar els membres de la Comissió Permanent, donant compte al Ple del
Consell.

-

Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel Ple del
Consell.

Article 10
El Vicepresident/a
Assumirà la Vicepresidència del Consell Municipal del Comerç i Turisme de Cornellà de
Llobregat, el Regidor o Regidora designat per l’Alcalde, el/la qual tindrà com a missió
fonamental la substitució del President en els casos d'absència, vacant, malaltia o
qualsevol altra impossibilitat, i la seva assistència en l'exercici del seu càrrec.

Article 11
La Comissió Permanent
La Comissió Permanent estarà formada pel President, pel Vicepresident i per un total
de cinc vocals designats per ell.

Article 12
Atribucions de la Comissió Permanent
Seran atribucions de la Comissió Permanent:
-

Debatre la problemàtica del món del comerç i Turisme a Cornellà, elevant si
cal les seves propostes o conclusions en àmbits concrets al Ple del Consell.

-

Tractar qualsevol tema que li hagi estat plantejat per qualsevol altre òrgan
municipal.
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Article 13
El Secretari/a
Serà Secretari/a del Consell, el Tècnic municipal o expert designat pel seu President o
Presidenta, el qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries i assumirà la funció
d'assessorament i fe pública pròpies dels Secretaris dels òrgans col·legiats
administratius.
Article 14
Comissions de treball
Les comissions de treball que pugui crear el Ple del Consell per a temes específics o
sectors d'actuació determinats, estaran integrades per membres del Consell i/o
persones proposades per aquest, com a especialistes en els diferents temes objecte
d'estudi, designats pel President, i tindran com a finalitat l'emissió d'informe o
l'elaboració d'estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als òrgans de govern del
Consell.
Disposició Final única
Avaluació periòdica
Aquest Reglament serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a
comptar de la seva entrada en vigor.
Cornellà de Llobregat, a 5 de setembre de 2017.
L’ALCALDE
Antonio Balmón Arévalo

DILIGÈNCIA
Es fa constar que aquesta és la redacció d’aquest Reglament, la qual es troba vigent des del dia 19 de gener de
2018, com a conseqüència de la finalització del procediment de constitució que va ser aprovada inicialment en la
sessió plenària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que va tenir lloc el dia 5 d’octubre de 2017.
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Cornellà de Llobregat, a 19 de gener de 2018
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