
 

MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ I MERCAT MUNICIPAL 
 
ASSUMPTE: Aprovació del Reglament de funcionament de la taula de Treball de 
Comerç, Mercat i Restauració «A la Vora» 
 
Aquest Ajuntament vol un nou espai de participació en l’àmbit DEL COMERÇ I ELS SERVEIS 
per impulsar el sector i crear un espai ampli i estable de reflexió, deliberació i consens 
sobre temes estratègics per al desenvolupament comercial, social i econòmic de la nostra 
ciutat. L’activitat comercial i de serveis es desenvolupa en un entorn cada cop més 
competitiu i amb múltiples factors que la condicionen. Aquest fet planteja la necessitat de 
dotar al sector i a l’administració de diversos instruments de gestió que permetin contribuir 
a una millora de la competitivitat comercial de la trama urbana. 
 
La taula de treball, com a òrgan de participació, està orientada a coordinar i  potenciar el 
teixit comercial a través de proposar millores que contribueixin al desenvolupament del 
teixit econòmic local. 
 
La Taula de Treball és un òrgan deliberatiu on generar un espai de diàleg permanent sobre 
l’activitat comercial i de serveis a la trama urbana, amb totes les parts interessades. Aquest 
òrgan de participació és un mecanisme més que crea l’Ajuntament per afavorir el dret de 
participació en la gestió municipal als efectes de l’article 18 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i de l’article 63 del Reglament 
Orgànic Municipal (ROM), en col·lació amb l’article 70 bis de la LBRL, el qual preveu 
expressament la facultat de instituir altres òrgans de qualsevol classe ja siguin interns de 
l’Ajuntament o amb participació externa. 
 
El seus principals objectius són:  

a) Alimentar els processos de planificació de manera participativa i transparent. Les 
perspectives que genera aquest diàleg volen dirigir-se als responsables dels 
diferents òrgans competents per tal que s’incorporin en el desenvolupament de 
plans i programes ordinaris o es realitzin amb projectes específics. 

b) Crear un espai de deliberació sobre reptes i oportunitats per millorar 
l’harmonització, eficàcia i eficiència de les polítiques  orientades a la recuperació 
econòmica del sector i formació de propostes generals. 

c) Fomentar l’associacionisme i propiciar la participació i representació del teixit 
associatiu. 

d) Assessorar o donar elements per a la validació dels programes de les 
Administracions públiques a la ciutat en l’àmbit del comerç. 

 
Els principis de necessitat i eficàcia que han de presidir, entre d’altres, l’actuació de 
l’administració pública justifica l’existència del reglament que reguli el funcionament 
d’aquesta taula de participació de manera que la seva activitat es pugui desenvolupar per 
totes les parts implicades eficaçment creant un canal o procediment d’expressió de la seva 
voluntat. 
 
El reglament de qual ha de dotar-se l’Ajuntament haurà de regular, bàsicament: 

a) Els objectius de la Taula de Treball. 
b) La composició de la taula. 
c) Les funcions dels membres de la taula. 



 

d) L’estructura i funcionament de la taula 
e) Règim de comunicacions entre els membres. 

 
Per tal de procedir a l’aprovació del reglament es deurà tenir en compte el que disposen 
els articles 129 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en aplicació dels quals: 
1. Els serveis jurídics municipals procediran a la redacció d’un esborrany, el qual serà 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic aplicable al servei per tal de garantir el 
principi de seguretat jurídica,. El text del reglament deurà permetre el seu fàcil 
coneixement i comprensió facilitant la presa de decisions als seus destinataris, evitant 
càrregues administratives innecessàries i racionalitzant la gestió dels recursos públic en la 
seva aplicació. 
2. L’esborrany del reglament es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament abans d’iniciar la 
tramitació administrativa per la seva aprovació, per un termini de 20 dies hàbils, per tal 
que els interessats puguin manifestar la seva opinió en relació amb la necessitat i 
conveniència de la seva aprovació i sobre el contingut del mateix. 
3. La Comissió informativa de desenvolupament econòmica, industria i ocupació, assistida 
del tècnic o tècnica designat per la Secretaria de la Corporació,  tindrà la condició de 
comissió encarregada de la formulació del projecte de reglament i de la proposta per la 
seva aprovació al Ple de la Corporació. 
4. La comissió deurà tenir en compte per formular el projecte de reglament la opinió que 
hagin manifestat els interessats durant el període d’informació pública prèvia. 
5. La comissió traslladarà, un cop acabades les seves actuacions, la proposta de reglament 
a aquesta Alcaldia per tal de procedir a la tramitació administrativa per la seva aprovació, 
publicació i entrada en vigor. 
 
Amposta, a data de la signatura. 
 
 
LA REGIDORA, 
 
 
 
 
Susanna Sancho i Maigí 
 

 
(TCAT) 
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