
ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE COMERÇ I HOSTALERIA

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. El Consell Local de Comerç i Hostaleria és un òrgan sectorial de participació 
ciutadana i  assessorament en matèria de comerç local,  per a la promoció econòmica i 
foment de l’atractiu comercial d’Onda i que actua com a fòrum de debat, diàleg i consens 
entre els representants del sector comercial i hostaler del municipi d’Onda i les institucions 
públiques i  privades,  segons el  que establix la Llei  3/2011, de Comerç de la Comunitat 
Valenciana.

Article 2. El Consell Local de Comerç i Hostaleria es regirà pel que disposen els presents 
estatuts i a l’empara de l’article 69.2 de la LRBRL en el que s’establix que les formes, 
mitjans i procediments de participació que les Corporacions establisquen en exercici de la 
seua  potestat  d’autoorganització  no  podran  en  cap  cas  menyscabar  les  facultats  de 
decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei, i dels articles 130 i 
131 del RD 2.568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals i  per quantes altres disposicions 
legals que amb caràcter supletori s’apliquen.

Article 3. Els fins del Consell Local de Comerç i Hostaleria seran els següents.

a) Contribuir  a  crear  una  infraestructura  comercial  en  la  localitat  que  siga 
competitiva, adaptada als hàbits de compra i equilibrada amb la demanda.

b) Canalitzar la participació de les associacions de comerciants i  hostalers del 
municipi d’Onda en els assumptes municipals que afecten el sector comercial i 
hostaler.

c) Coordinar  les  relacions  entre  els  comerciants  i  hostalers  i  l’Ajuntament 
arreplegant les iniciatives del sector.

d) Fomentar l’atractiu comercial d’Onda com a forma de promoció econòmica i 
social de la localitat.

e) Establir el marc d’anàlisi i debat dels temes d’interés per al sector comercial a 
l’efecte  de  assessorar  o  proposar  a  l’Ajuntament  d’Onda  en  la  presa  de 
decisions i actuacions.

.
Per a portar a terme les seues finalitats, el Consell Local de Comerç i Hostaleria procedirà 
a  l’estudi  dels  temes  relacionats  amb  el  comerç  i  elevarà  les  seues  propostes  a 
l’Ajuntament perquè es realitzen els tràmits procedents per a donar curs als temes que 
corresponga
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Article 4. Les funcions del Consell Local de Comerç i Hostaleria seran:

a) Efectuar propostes d’actuació sobre matèries que afecten el sector comercial i 
hostaler.

b) Participar  en  els  projectes  d’iniciativa  local  referits  a  l’activitat  comercial  i 
hostalera, que siguen desenvolupats per l’Ajuntament.

c) Elaborar els estudis i treballs, i emetre informes relatius al sector comercial a 
iniciativa pròpia o a petició dels òrgans municipals.

d) Informar l’Ajuntament d’Onda sobre temes que afecten el sector comercial.

Article 5.  L’àmbit  del  Consell  quedarà circumscrit  al  terme municipal  d’Onda,  sense 
perjuí  de  les  relacions  que  es  pogueren  establir  amb  altres  municipis  i  les  accions 
conjuntes que es dugueren a terme si l’assumpte ho requerira.

S’establix  com  a  domicili  o  seu  del  Consell  Local  de  Comerç  i  Hostaleria  el  de 
l’Ajuntament d’Onda, en la Plaça del Pla,  número 1 d’Onda.

TÍTOL II
COMPOSICIÓ

Article 6.  El Consell Local de Comerç i Hostaleria actuarà en Ple.
També podrà actuar per mitjà de comissions de treball, per a l’estudi de temes 
monogràfics i de matèries concretes que li seran encomanades per l’òrgan que les haja 
constituït.

Article  7. El  Consell  Local  de  Comerç  i  Hostaleria  estarà  compost  pels  membres 
següents:

a) Un president, que en tot cas serà l’Alcalde o regidor delegat per este.

b) Un vicepresident, triat entre els vocals.

Vocals:

c) Dos representants  de  les  associacions  de comerç  i  hostaleria  que tinguen 
associades  empreses  comercials  i  d’hostaleria  que  desenvolupen  la  seua 
activitat empresarial en el municipi d’Onda. Un dels representant serà sempre 
el/la  President/a  de l’associació i  l’altre  serà un  representant  autoritzat  de 
l’associació i membre de la mateixa.

d) Un conseller  per  cada confederació d’empresaris  del  sector  comercial  amb 
implantació a nivell local.

e) Un conseller  per  cada associació  de consumidors i/o  ames de cases amb 



implantació a nivell local.

f) Un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.

g) Un representant de la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent en 
matèria de comerç.

h) Un secretari amb veu però sense vot, que serà el tècnic de comerç i turisme 
de l’Ajuntament.

Així mateix, el Consell podrà proveir-se dels tècnics municipals o externs que considere 
oportuns, no ostentant estos representació ni vot.

TÍTOL III
DELS MEMBRES DEL CONSELL LOCAL DE COMERÇ

Capítol I
DRETS I REQUISITS

Article 8. Correspon a tots i cada un dels membres del Consell Local de Comerç i Hostaleria 
d’Onda:

a) Assistir, participar, efectuar mocions i propostes sobre matèries competència del Consell.
b) Exercitar el dret al vot pels membres que ostenten dita dreta, així com fer constar en acta 
extrems concrets que consideren oportuns.
c) Sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o de qualsevol altre membre del 
Consell, sempre que s’aporte còpia firmada que es corresponga exactament i fidelment amb 
la seua intervenció.
d) Formular precs i preguntes
e) Obtindre qualsevol informació que estime necessària per al bon funcionament del seu 
càrrec, així com sol·licitar quants antecedents i documents precise, els quals hauran de ser 
facilitats pel Secretari del Consell, sense que en cap cas puguen eixir de la Secretaria, llevat 
que el President del Consell ho autoritzara expressament.
f) Tots aquells altres drets i funcions inherents a la seua condició de membres del Consell.

Article 9. Els membres del Consell Local de Comerç i Hostaleria, perdran la seua condició 
com a tals, en els casos següents:

a) Per defunció, declaració legal d’absència o defunció.
b) Per proposta dels organismes o entitats que representen.
c) Per declaració legal que afecte la capacitat d’obrar.
d) Per pèrdua de la condició de regidor en relació a allò que s’ha preceptuat en l’article 7 c).
e) Per renúncia.
f) Per tres faltes d’assistència no justificades del Conseller.

La substitució d’aquells membres que per alguna de les anteriors causes hagen perdut la 
seua condició, haurà de realitzar-se per elecció de l’entitat a qui representen de la mateixa 
manera en què van ser triats els seus predecessors.



Capítol II
ÒRGANS

Article   10.
1. Seran funcions del President:

a) La representació formal del Consell Local de Comerç i Hostaleria.
b) El nomenament del Secretari
c) La convocatòria de les sessions i la fixació de l’orde del dia d’acord 

amb el Consell.
d) La presidència i moderació de les sessions del Consell.
e) Exercitar el dret de vot, que serà de qualitat en el cas que es produïsca 

empat.
f) Firmar el vistiplau de totes les actes i documents aprovats pel Consell.
g) Elevar al Ple de l’Ajuntament d’Onda les propostes del Consell.
h) Designar President accidental de forma expressa, en cas d’absència o 

impossibilitat d’exercir les funcions de President.
i) Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de President.

2. Seran funcions del Secretari:

a) Actuar en totes les sessions, estenent acta dels assumptes tractats en 
les mateixes.

b) Custodiar la documentació oficial del Consell.
c) Expedir quantes  certificacions i documents siguen necessaris amb el 

vistiplau del President.
d) Rebre i examinar la documentació dirigida al Consell o al President, i 

informar el Consell, emetent les consideracions oportunes, en cas de 
precisar-les.

e) Rebre i  expedir  la  correspondència  oficial  del  Consell,  per  mitjà  del 
Registre General de la Corporació.

f) Elaborar a instància del President l’orde del dia de totes les sessions 
del Consell.

g) Totes aquelles funcions inherents al  càrrec i  que se li  assignen per 
acord del Consell.

h) En cas d’absència o malaltia del Secretari el substituirà en totes les seues 
funcions la persona a qui propose expressament,  amb el vistiplau del 
President.

3. Seran funcions dels Consellers:

a) Participar en els debats i  temes que es tracten en les sessions, així 
com  efectuar  qualsevol  classe  de  propostes  i  consideracions  en 
matèries que siguen competència del Consell.

b) Exercitar  el  dret  de  vot,  excepte  membres  que  no  l'ostenten,  i  fer 
constar  en  l’acta  extrema  concrets  que  considere  convenients 
d’intervencions o de les d’altres membres de Consell.

c) Tindran, els membres del Consell, el dret a rebre qualsevol informació, 
que s’estime necessari, per part del president del Consell, per al bon 
desenvolupament de les seues funcions, així  com quants documents 



precise.
d) Tots els altres drets i funcions intrínseques a la condició de Conseller.

TÍTOL IV
SESSIONS I ACORDS DEL CONSELL

Capítol I
DE LES SESSIONS DEL CONSELL

Article 11. El Ple del Consell Local de Comerç i Hostaleria estarà format per la totalitat dels 
membres que el componen, d’acord amb el que disposa l’article 7m dels Estatuts.

Article 12. No obstant això, podran assistir i ser sentides aquelles persones que pels seus 
coneixements en determinades matèries siguen requerides pel propi Consell. En cap cas 
tindran dret de vot.

Article 13.
1. El Ple del Consell Local de Comerç i Hostaleria es reunirà en sessió ordinària amb una 
periodicitat trimestral.

2. Podrà també reunir-se en sessió extraordinària quan:
a) Així ho acorde el Ple.
b) Per iniciativa del President.
c)  Per petició,  a  instància d’un terç dels  Consellers,  dirigida al  President, 
havent d’expressar en la sol·licitud els assumptes a tractar.

Article 14. 

1.  El  Ple  del  Consell,  tant  en  sessió  ordinària  com extraordinària,  quedarà  vàlidament 
constituït  en  primera  convocatòria  quan  concórreguen  un  nombre  de  consellers  que 
representen la majoria absoluta dels membres que componguen el Consell, i en segona 
convocatòria, mitja hora més tard, siga quin siga el nombre de membres que acudisquen a 
la mateixa hora i sempre que representen un terç del nombre total de Consellers.

2. Per a la validesa i eficàcia de les deliberacions i acords del Ple del Consell serà requisit 
inexcusable la concurrència del President o de qui actue en representació seua, així com la 
del Secretari o el seu substitut.

Article  15. Els  acords  s’adoptaran  per  majoria  simple,  excepte  per  a  l’aprovació  del 
Reglament i les seues modificacions, i en este cas haurà d’adoptar-se per majoria absoluta.

Article 16. Les votacions per a l’adopció d’acords seran ordinàries, si bé el Secretari del 
Consell haurà de reflectir en l’acta el sentit del vot emés per cada Conseller.

Article 17. Són funcions pròpies del Ple:

a) Ratificació dels Estatuts.
b) Proposta d’aprovació i modificació del Reglament del Consell.
c) Aprovació del Pla General d’Actuació.
d) Aprovació de les actes de les sessions Plenàries.



e) Estudis, propostes, dictàmens.
f) Totes aquelles funcions que no estiguen expressament encomanades al 
President o a un altre òrgan.

Capítol II
DE LES COMISSIONS DE TREBALL

Article 18. Les Comissions de Treball estaran formades d’un mínim de tres membres del 
Consell i d’un màxim de set, les quals hauran de ser prèviament constituïdes pel Ple del 
Consell. A les dites Comissions podran pertànyer els membres del Consell que ho sol·liciten, 
sempre que no se supere el màxim de set membres i s’assegure la màxima representació 
possible  de  tots  els  components  del  Consell.  Se  nomenarà  President,  Secretari  i 
Vicepresident per a cada Comissió que es cree.

Article  19. La  seua  funció  es  limitarà  a  l’estudi  i  elaboració  de  l’informe  o  dictamen 
encomanat, i conclourà una vegada complit el fi que originava la seua constitució.

Article 20.
1. En qualsevol cas el President, sempre que ho considere oportú, podrà assistir i presidir 
tota comissió constituïda.

2. Podran també assistir, amb la sol·licitud prèvia i aprovació, totes aquelles persones o 
entitats de la ciutat que tinguen interés directe en l’assumpte assignat a la Comissió.

Article 21. Les Comissions de Treball hauran de donar coneixement al Secretari del Consell 
del Pla de sessions que seguirà a l’efecte d’allò que es preveu en l’article precedent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera. 
1. El càrrec de conseller finalitzarà automàticament quan s’acabe el període de temps pel 
qual la Corporació Municipal ha estat triada.

2. Tots els consellers podran ser reelegits en el mandat següent, pels respectius organismes 
o entitats que representen.

Segona. 
El Consell Local de Comerç i Hostaleria d’Onda no tindrà pressupost propi, però disposarà 
de tots aquells mitjans que l’Ajuntament de l’Onda li facilitarà i d’aquells altres recursos que 
es  consignaran  específicament  en  el  pressupost  municipal,  exceptuant  que  el  mateix 
Consistori dispose amb posterioritat una altra cosa.

Tercera. 
Tots els acords disciplinaris, així com els acords de censura hauran de ser comunicats a 
l’entitat o institució a què, si és possible, el conseller represente.

DISPOSICIÓ FINAL



Única. 
Estos Estatuts hauran de ser ratificats perquè tinguen validesa i eficàcia en la primera sessió 
que celebrarà el Ple del Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. 
El Consell Local de Comerç i Hostaleria es constituirà en un termini màxim d’un mes des de 
l’aprovació plenària dels presents Estatuts.

L’alcalde

Salvador Aguilella Ramos

Onda, 26 d'octubre de 2011
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