Dimarts, 7 de març de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sitges
EDICTE
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el
Reglament del Consell Assessor de Turisme de Sitges, sotmetent-se a informació pública en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 29 de desembre de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7274 de 27
de desembre de 2016, en el diari ARA de data 22 de desembre de 2016 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament per a la
presentació de reclamacions i suggeriments, sense que dins d'aquest termini d'exposició se'n presentessin. Mitjançant el
Decret del Batlle núm. 143/17, de 17 de febrer, es va constatar l'aprovació definitiva de l'esmentat Reglament.
D'acord amb el que estableix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de règim local, es
procedeix a la publicació íntegre del text del Reglament del consell Assessor de Turisme de Sitges, que entrarà en vigor
transcorreguts 15 dies a partir de la comunicació d'aquesta publicació a l'administració autonòmica i estatal.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE TURISME.
Exposició de motius.
1. L'Ajuntament de Sitges, vol garantir i millorar els processos de participació dels ciutadans en les qüestions públiques.
Aquest compromís amb la ciutadania contempla el foment dels instruments adients per a possibilitar fer efectiva aquesta
participació.
2. Per fomentar aquesta participació ciutadana i del sector privat en totes aquelles qüestions d'interès en l'àmbit del
turisme, és necessari la creació d'un consell sectorial del turisme, que ha de donar cabuda a la pluralitat d'inquietuds
que actualment conformen la realitat turística local amb l'objectiu de fomentar el diàleg entre els diferents agents
implicats en l'activitat turística local.
3. El Turisme és la principal activitat econòmica de la vila, per tant, la gestió del fet turístic així com la promoció de la vila
a l'exterior són aspectes claus i prioritaris per l'Ajuntament.
4. Cal fixar les polítiques de gestió de l'activitat turística així com les accions de promoció turística que projectin la vila a
l'exterior, tenint cura de la sostenibilitat de les activitats en els seus aspectes mediambientals, culturals i socials.
Aquestes polítiques s'han de fixar tenint en compte la realitat turística local i tenint en comptes les consideracions, tant
del sector implicat en l'activitat turística, com de la pròpia ciutadania.
Per tots aquests motius, l'Ajuntament es vol dotar d'un consell assessor, on es puguin expressar i estar representades
les diverses opinions, amb l'objectiu d'estudiar, avaluar, proposar actuacions i projectes de l'àmbit turístic de la vila.
Article 1.

El Consell Assessor de Turisme és l'òrgan consultiu i informatiu en aquells assumptes relacionats amb el turisme en
l'àmbit municipal. Els seus membres poden estudiar, suggerir, proposar i valorar accions i projectes, així com avaluar i
conèixer les accions a través de les memòries i valoracions realitzades.
Article 2.
Objectiu generals.
Els objectius del consell assessor de turisme de Sitges són els següents:
1. Promoure la participació dels agents locals en l'estudi i debat dels projectes, activitats i problemàtiques del sector
turístic a la vila.
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Definició.
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2. Vetllar per integrar al Consell tots els actors implicats en el sector turístic i propiciar que la ciutadania hi pugui fer
arribar les seves inquietuds per recollir les diferents sensibilitats.
3. Fomentar i millorar la col·laboració entre els diferents col·lectius: entitats, empreses, associacions i ciutadania.
4. Proposar i aprovar el Pla d'accions anual de la Regidoria de Turisme, encaminat a incrementar la demanda turística i
millorar-ne la seva qualitat, així com la de totes aquelles activitats de negoci que interaccionin amb la mateixa.
5. Analitzar la realitat i estudiar els problemes del sector turístic de la ciutat, proposant les mesures més adients per
solucionar-los.
6. Proposar estratègies globals com a destinació turística en els àmbits del màrqueting, la promoció i el posicionament
en el mercat turístic nacional i internacional.
7. Actuar com a òrgan transversal dins de l'Ajuntament per implicar totes les regidories, conscienciar de la importància
del turisme i la seva horitzontalitat, i reforçar la imatge de marca de Sitges.
Article 3.
Composició.
1. President/a: L'alcalde/essa.
2. Vicepresident/a: El regidor/a de Turisme, a qui l'alcalde podrà delegar la presidència.

a. Un regidor/a de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament.
b. Regidor/a de Promoció econòmica.
c. Regidor/a de Cultura.
d. Regidor/a de Platges.
e. Regidor/a de Mobilitat i Espai urbà.
f. Regidor de Seguretat.
g. Regidor de Tradicions i Festes.
h. Regidor de Participació ciutadana.
i. Representant del sector de l'Hoteleria, gestor de turisme vacacional.
j. Representant del sector de l'Hoteleria, gestor de turisme de negocis.
k. Representant del sector dels apartaments d'ús turístic.
l. Representant del sector dels càmpings.
m. Representant del sector de la restauració.
n. Representant del sector del comerç.
o. Representant dels ports esportius.
p. Representant del Club de Golf.
q. Representant del Parc Natural del Garraf.
r. Representant de l'associació explotadora dels serveis de platges.
s. Representant del Consorci del Patrimoni de Sitges.
t. Representant de les empreses d'activitats i/o serveis turístics, associades al Sitges Convention Bureau.
u. Representant del sector de l'oci nocturn.
Assistiran com a tècnics assessors amb veu però sense vot:
v. El/la cap del Servei de Turisme.
w. El/la TAG de l'Àrea que estigui adscrit/a al servei de turisme, Secretari/a o persona a qui es delegui.
x. Cap de Comunicació.
4. El President, per iniciativa pròpia o a petició del Consell, podrà convidar a qualsevol persona a participar de les
sessions, amb veu però sense vot.
5. Les entitats, associacions i empreses que formin part del Consell hauran de tenir seu social a Sitges i estar legalment
constituïdes. En cas de no poder ser així, el representant serà una persona de consens del sector en qüestió.
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3. Vocals:
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Article 4.
Nomenament de Vocals.
Els membres del Consell de Turisme seran nomenats pel Batlle, mitjançant Decret, prèvia proposta de les entitats,
associacions, empreses i partits polítics amb representació a l'Ajuntament, que designaran un representant d'entre els
seus membres.
Article 5.
Organització.
El Consell Assessor de Turisme queda estructurat en els següents òrgans de govern: President/a, Vicepresident/a i
Plenari.
Les funcions del President/a són:
1. Actuar com a portaveu.
2. Fixar l'ordre del dia de les sessions.
3. Vetllar per l'execució dels acords.
4. Transmetre els informes i les propostes del Consell a la resta d'òrgans de govern municipals.
5. Autoritzar l'assistència a les comissions de treball de persones vinculades al sector turístic, sempre que ho consideri
oportú. Aquestes persones tindran veu però no vot.
6. Nomenar als membres del Consell.
Les funcions del/la Vicepresident/a són:
1. Substituir al President/a i assumir les seves atribucions en els casos de vacant o absència.
2. Exercir les funcions que li delegui el President/a.
Les funcions del Plenari són:
1. Ser consultat, debatre i proposar accions que afectin al sector turístic local.
2. Sol·licitar informació i documentació sobre qualsevol matèria que afecti al sector turístic local.
3. Analitzar la realitat i estudiar els condicionants del sector turístic de la vila, proposant les mesures més adients per
solucionar-los.

5. Aprovar i fer el seguiment del Pla d'accions anual.
Article 6.
Convocatòria.
1. Les sessions del Consell podran ser ordinàries o extraordinàries.
2. El Consell celebrarà sessió ordinària tres cops l'any (preferiblement la primera al gener – febrer, la segona al juny i la
tercera a l'octubre-novembre) i extraordinària quan així ho decideixi el/la President/a o a proposta d'una tercera part dels
membres del Consell.
3. En la primera sessió del Consell s'elaborarà el calendari anual de sessions ordinàries.
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4. Consolidar la feina desenvolupada i lliurada al Consell, per les diferents comissions de treball.
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4. Les sessions del Consell han de convocar-se, com a mínim, amb quinze dies d'antelació, llevat de les extraordinàries
que hagin estat convocades amb caràcter urgent i que en aquest cas hauran d'estar ratificades pel propi Consell.
5. Les convocatòries, que aniran acompanyades de l'ordre del dia, seran comunicades per escrit o per correu electrònic
a cadascun dels membres.
Article 7.
Constitució.
El Consell es constituirà vàlidament quan estiguin presents, en primera convocatòria, la meitat mes un dels seus
membres i en segona convocatòria, al cap de mitja hora, quan estiguin presents deu dels seus membres. En tot cas,
serà necessària la presencia del/la President/a i del Secretari/a.
Quedarà vàlidament constituït el Consell, quan, malgrat no s'hagin acomplert els requisits de la convocatòria, estiguin
reunits tots els seus membres, i així ho acordin per unanimitat.
Article 8.
Règim de funcionament de les sessions del Consell.
Totes les sessions estaran presidides pel President/a assistit/da pel Secretari/a o en qui deleguin.
L'ordre del dia s'iniciarà amb la lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Llegida o explicada la proposta, el/la President/a obrirà el torn de paraules promovent el debat. Les intervencions seran
ordenades pel President/a.
La norma general serà l'adopció d'acords per consens. Cas de no arribar-s'hi es procedirà a votació. En el cas d'arribar
a les votacions, els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents. Quan es produeixi empat, es
repetirà la votació i si se'n torna a produir decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat. Els vots podran ser
afirmatius o negatius o abstenir-se de votar.
Els membres del Consell podran efectuar la delegació del seu vot a un altre membre del mateix Consell, tot notificant-ho
per escrit i amb la deguda antelació al Secretari/a del Consell.
Article 9.
Comissions de treball específiques.
Per a l'estudi de temes específics es creen Comissions de Treball especialitzades i permanents, concretament de:
1. Turisme de negocis – Sitges Convention Bureau.

Per a l'estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius del Consell, es podran constituir altres
comissions de treball específiques.
La creació d'aquestes comissions correspon al President/a del Consell i es constituiran a proposta del plenari.
En formaran part membres del Consell i/o persones alienes que tinguin competència en els objectius a assolir per la
Comissió. Els/les components de la comissió seran elegits pel Plenari.
Les reunions de la comissió estaran presidides pel President/a o Regidor/a en qui delegui i comptaran amb la presencia
del/la cap del Servei de Turisme.
Article 10.
Durada i dissolució.
1. El Consell té una durada indefinida.
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2. Promoció.
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2. El Consell podrà ésser dissolt a instància del Ple Municipal o del propi Consell, amb la ratificació posterior del Ple.
RECURSOS:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent de la seva publicació.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.
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Sitges, 21 de febrer de 2017
Davant meu, el batlle, Miquel Forns Fusté
El secretari general accidental, Joaquim-Antoni Vidal Puig

https: //bop.diba.cat
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