Firmado digitalmente por bop.dival.es
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento
Ubicación: C/Juan de Garay,23-46017 Valencia

N.º 18
28-I-2016

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Quatretonda
Edicte de l’Ajuntament de Quatretonda sobre aprovació
definitiva del Reglament d’Organització i Funcionament
del Consell Econòmic i Social.
EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari provisional de l’Ajuntament de Quatretonda, adoptat en data 30
de novembre de 2015, sobre el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Econòmic i Social de Quatretonda, el text
íntegre del qual es farà públic en compliment de l’article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE QUATRETONDA
CAPÍTOL I: OBJECTIU
Article 1
El Consell Econòmic i Social de Quatretonda, en endavant el Consell,
és un òrgan de participació, informació, proposta, consulta i assessorament de la gestió municipal, tindrà caràcter consultiu o
d’assessorament i no resolutori, i podrà elevar recomanacions sobre
les iniciatives municipals del sector que l’afecte i proposar iniciatives
referents als sectors comercials, de restauració i empresarials al
govern municipal, a l’empara del que preveuen els criteris de participació ciutadana fixats per la Corporació.
El Consell té com a objectiu genèric la millora del desenvolupament
econòmic i l’ocupació al municipi, la qual cosa requereix la concurrència de l’esforç de l´Ajuntament i la participació dels comerciants
i els restauradors a través de les entitats representatives del sector
comercial, de restauració, professions liberals, empresaris i industrials del municipi de Quatretonda.
Article 2
Els acords adoptats pel Consell s’hauran d’informar al Consell Municipal de Participació Ciutadana
CAPÍTOL II: FUNCIONS
Article 3
Són competències del Consell:
a) Informar i assessorar, amb caràcter no vinculant, sobre les iniciatives
municipals pròpies de l’àmbit de desenvolupament econòmic local.
b) Formular propostes, suggeriments o informes, per millorar les
condicions dels sectors econòmics de la vila i, especialment, informar
sobre propostes referides als àmbits de la promoció econòmica del
municipi.
c) Col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització d’actes, fires,
cursos, exposicions, campanyes, jornades... tant relatius a aspectes
tècnics que puguen millorar el nivell de professionalitat de les organitzacions ciutadanes com d’aquells relatius a informació i conscienciació dels empresaris en general. Promoure i patrocinar aquestes
activitats i cooperar-hi.
d) Ésser òrgan de consulta en els processos d’elaboració de normatives i ordenances relatives als assumptes de desenvolupament
econòmic, no solament durant els períodes d’informació pública
expressa, sinó també durant els mateixos treballs d’elaboració.
e) Impulsar mesures per dinamitzar i revitalitzar el comerç al municipi.
f) Fomentar la implicació i participació de tots els sectors econòmics
en totes les actuacions que es porten a terme des del Consell.
g) Posar en marxa programes de formació i reciclatge per als treballadors i empresaris dels diferents sectors econòmics del municipi.
Col·laborar amb l’Ajuntament en el camp del foment de l’ocupació
i de la formació professional específica per a cada sector econòmic
del municipi.
h) Proposar millores per aconseguir major competitivitat en els diferents sectors econòmics del municipi.
i) Impulsar el desenvolupament dels diferents establiments del municipi.
j) Impulsar i clarificar els projectes de dinamització comercial del
municipi.
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k) Impulsar la col·laboració entre les diferents institucions i entitats
per tal d’aconseguir la potenciació i la promoció del municipi.
l) Proposar altres àmbits d´actuació no previstos en els apartats anteriors i que siguen rellevants per al desenvolupament econòmic del
municipi.
CAPÍTOL III: ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 4
L’àmbit d’actuació del Consell és la població de Quatretonda. Les
sessions deliberatives del Consell s’han de dur a terme en dependències municipals i l’Ajuntament ha de posar a disposició del Consell
els mitjans de suport organitzatiu i administratiu necessaris per al
normal desenvolupament dels seus treballs.
CAPÍTOL IV: COMPOSICIÓ I ATRIBUCIONS
Article 5. Composició
Formen part del Consell els membres següents:
a. El/La Regidor/a d’ Hisenda ja que té encomanades dels competències de promoció econòmica local o persona en qui delegue que
actuarà com a president/a.
b. Un representant de cadascun dels partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Quatretonda
c. Un representant de les carnisseries
d. Un representant dels forns
e. Dos representants de les altres botigues
f. Un representant dels bars i cafeteries
g. Un representant del sector de l’estètica
h. Un representants dels magatzems de fruita
i. Un representant de les empreses de construcció
j. Un representant de la xicoteta industria
k. Dos ciutadans/ciutadanes interessats proposats pel Regidor/a de
Cultura amb el consens de la resta del consell.
A més, podran assistir amb veu però sense vot qualsevol regidor/a
de l’Ajuntament de Quatretonda.
Article 6
Entre tots els membres han d’elegir per consens a la persona que
actuarà com a Secretari/a.
Article 7. Atribucions
Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les resolucions
tenen rang de recomanació per als òrgans de govern municipal i, en
virtut de les seues competències, pot:
a. Presentar propostes d’acord o resolucions a la presidència del
Consell perquè decidesca sobre la incorporació en l’ordre del dia de
l’òrgan municipal que corresponga. Els òrgans municipals han de fer
arribar en el termini màxim de dos mesos la resposta o acord que
adopten sobre les propostes presentades.
b. Ser consultat a instàncies de l’alcalde, el Consell Municipal de
Participació Ciutadana o el Ple municipal.
c. Rebre informació prèvia del programa d’actuació de la promoció
econòmica, les ordenances i els reglaments que afecten les entitats
de l’àmbit i les seves activitats.
d. Traslladar les resolucions o dictàmens del Consell al Consell
Municipal de Participació Ciutadana. En els casos d’urgència, aquests
acords poden traslladarse a l’òrgan municipal corresponent, amb el
coneixement previ i el vist-i-plau del president del Consell Municipal de Participació Ciutadana.
CAPÍTOL V: PRESA DE DECISIONS
Article 8
El sistema habitual per a la presa de decisions ha de ser la recerca
del consens; si aquest no es produeix, s’ha de recórrer a la votació.
Si el resultat de la votació resulta d’empat, s’ha de procedir a un
segon torn de votació i, si aquest també recull l’empat, s’ha de traslladar l’acord al Consell Municipal de Participació Ciutadana.
Article 9
Per al sistema de votació, cada membre del Consell tindrà un vot.
Les decisions s’adoptaran per majoria.
Article 10
Els diferents gremis i els partits polítics tenen la potestat de nomenar
un suplent per a les sessions a les quals els representants titulars no
puguen assistir.
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CAPÍTOL VI: FUNCIONAMENT
Article 11. Periodicitat
a. El Consell s’ha de reunir, com a mínim, 3 vegades a l’any en
sessió ordinària.
b. El Consell pot convocar sessions extraordinàries quan sobrevinguen temes urgents o quan l’evolució dels treballs que execute així
ho aconselle.
Article 12
La no assistència del representant d’una entitat o dels membres a
títol individual que no siga degudament justificada, comporta la
suspensió del dret a vot i la possibilitat, en cas de reiterament, que
el Consell acorde cessar els membres no assistents a títol individual
o dirigir-se a l’entitat per sol·licitar el nomenament de nous representants.
Article 13. Convocatòries
Les sessions ordinàries i extraordinàries les ha de convocar, per escrit
o per qualsevol altre mitjà que s’acorde en el consell, el/la regidor/a,
amb vuit dies naturals d’antelació, i hi ha d’adjuntar a la convocatòria
l’ordre del dia.
Article 14. Ordre del dia
a) L’ordre del dia el determina el president.
b) Tots els membres del Consell poden sol·licitar al/a la president/a,
en un termini de 10 dies naturals abans de la data de la celebració
de la sessió del Consell, la inclusió de punts a tractar en l’ordre del
dia. El president ha de justificar en la sessió corresponent la no inclusió en l’ordre del dia d’un tema proposat.
Article 15
El Consell el pot convocar de forma extraordinària el/la president/a
o quan ho demanen per escrit un terç dels membres del Consell i
proposant per escrit els temes a tractar. Les reunions extraordinàries
s’han de convocar amb un màxim de tres dies hàbils després d’haver
rebut el/la president/a l’escrit de sol·licitud avalat per un terç mínim
de components.
Article 16
Tots els òrgans de l’Ajuntament i membres de la corporació poden
proposar al/a la president/a del Consell la inclusió d’un tema en
l’ordre del dia, així com fer arribar al Consell suggeriments, informes,
dictàmens, etc.
Article 17
Constitució del Consell
a. La constitució del Consell és vàlida en primera convocatòria quan
estiguen presents la meitat més un dels vots representats, i en segona
convocatòria quan estiguen presents un terç dels vots representats.
b. En cas de no arribar al quòrum necessari, el/la regidor/a pot mantenir la reunió simplement com a recull d’opinions sense que es puga
efectuar votació ni adoptar acords.
c. És indispensable la presència del/la President/a (o persona en qui
delegue) per constituir el Consell.
Article 18
El/la secretari/ària del Consell ha d’alçar acta de les reunions, acta
que s’ha de sotmetre a aprovació en la següent sessió que es duga a
terme. Així mateix, ha de redactar els informes, els dictàmens i tota
la documentació que genere el Consell.
Article 19
A iniciativa del Consell es podran crear els grups de treball/comissions que es consideren convenients. Amb la intenció d’integrar al
màxim nombre de persones a les activitats del Consell, aquests estaran oberts a la lliure participació ciutadana.
Article 20
a. Per a tot allò que no estiga regulat pel present Reglament, han de
regir de forma supletòria les normes d’organització i funcionament
de la Ordenança Municipal de Participació Ciutadana, i del Reglament del Consell Municipal de Participació Ciutadana.
b. La interpretació d’aquest Reglament és competència del Consell
Municipal de Participació Ciutadana i, en última instància, del Ple
municipal.
Disposició addicional I
La modificació total o parcial del present Reglament així com la seua
derogació correspon al Ple municipal, amb l’informe previ del mateix
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Consell i el vist-i-plau del Consell Municipal de Participació Ciutadana.
Disposició addicional II
Els membres representants de les entitats han de ser nomenats per
les entitats mateixes, així com el relleu dels seus membres amb la
periodicitat que aquestes establisquen.
Disposició derogatòria
Des de l’entrada en vigor del present Reglament, queden derogades
totes les disposicions compreses en ordenances i reglaments municipals que s’oposen o modifiquen les que es disposen en aquest
Reglament.
Queden igualment sense efecte tots els acords que resulten incompatibles amb el que es disposa en aquest reglament.
Disposició final
El present Reglament d’organització i funcionament del Consell de
Promoció Econòmica de Quatretonda entrarà en vigor el dia següent
de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quatretonda, a 18 de gener de 2015.—L’alcalde-president, Enrique
Benavent Oltra.
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