REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE TURISME
D´ARGENTONA

TITOL I – DISPOSICIONS GENERALS

Article primer.- El Consell Municipal de Turisme d’Argentona, es un òrgan de
participació ciutadana creat a l’empara de l’article 88 del ROM.
Article segon .- Les funcions del Consell Municipal de Turisme seran:
a) Informar prèviament a l’adopció del corresponent acord municipal, els temes
d’especial transcendència que es sotmetin a consideració del president, a
iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels membres del consell.
b) Elevar propostes d’actuacions municipals en matèria de turisme i/o de
Comerç.
c) Proposar y realitzar actuacions per a la dinamització, augment i millora de
l’activitat turística i/o comercial del municipi contribuint a la defensa dels
recursos naturals del terme municipal i els valors socioculturals d’Argentona
d) Formular anualment, abans del 30 de setembre de cada any, propostes i criteris
de prioritats pressupostàries en matèria de turisme i/o de comerç en els
programes d’inversió i pressupostos de l’Ajuntament.
e) Informar en tots aquells temes de la seva competència sotmesos a la seva
consideració per acord del Ple de l’ajuntament, la Junta de Govern Local,
l’alcalde o el Consells Municipals d’Urbanisme, Cultura, Esport, Mitjans de
Comunicació i Festes
f) Informar per iniciativa pròpia, a petició del president del Consell o d’una quarta
part dels membres del mateix, de qualsevol altre tema relacionat amb la seva
competència.
g) Impulsar la participació i la coordinació en actuacions pel foment de l’àmbit
turístic i/o comercial, promovent la presència activa d’Argentona en el mercat
turístic complementant la labor d’altres institucions turístiques de la província o
fora d´ella, inclòs l’estranger sempre que sigui en benefici dels fins del Consell.
h) Assessorar i participar en l’elaboració de material de propaganda – fulletons,
cartells, mitjans audiovisuals, Internet - necessaris per a donar a conèixer els
recursos turístics d’Argentona, establint si escau, convenis de col·laboració
amb empreses externes
i) Instar a les autoritats i organismes competents la tramitació de concerts,
subvencions i ajudes per finançar campanyes de promoció turística i inversions
per fomentar aquest àmbit
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j)

Realització i declaració d’inventari de recursos turístics i obtenció de la
declaració de Municipi Turístic segons normes expressades a la Llei 13/2002,
de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

El Consell farà arribar així mateix al govern municipal, per mitjà del President del
Consell, les previsions de necessitats pressupostàries per les seves activitats
ordinàries i actuacions, programades anyalment, dins del tercer trimestre de l’any, del
proper exercici pressupostari municipal.
Els ciutadans particulars i entitats es podran dirigir al Consell en temes de la seva
competència sempre a través de l'Alcaldia o de les Conselleries de Promoció
econòmica o Cultura. En cap cas, el Consell Municipal de Turisme mantindrà relacions
directes ni assessorarà a persones o entitats particulars.
TITOL II – COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article tercer.- Composició del Consell Municipal del Turisme serà:
President :
- El regidor/a de Promoció Econòmica o Turisme
Vocals:
- El regidor/a de Cultura i Patrimoni
- El regidor/a d´Esports
- El Regidor/a de Festes
- El regidor/a de Medi Ambient
- Un/a regidor/a dels grups polítics municipals no representats pels/per les
regidors/es anteriors
- Un representant del sector hoteler
- Un representant del sector de restauració
- Un representant del sector comerç
- Un representant d’activitats afins.
- Un representant del Grup Les Fonts
- Un membre a proposta del Centre d’Estudis Argentonins.
- Un representant de la Creu Roja
- Un representant del Consell Rector de La Sala
- Tres ciutadans argentonins vinculats amb alguna o varies de les diferents
vessants de turisme competència del Consell a proposta dels grups
municipals de l’Ajuntament d’Argentona amb el consens de almenys 12
regidors.
- Un ciutadà argentoní vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants de
turisme competència del Consell a proposta del Consell de Cultura.
- Un ciutadà argentoní vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants
de turisme competència del Consell a proposta del Consell de Mediambient.
- Un ciutadà argentoní vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants
de turisme competència del Consell a proposta del Consell d´Esport.
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- Un ciutadà argentoní vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants
de turisme competència del Consell a proposta del Consell de Mitjans de
Comunicació
- Un ciutadà argentoní vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants
de turisme competència del Consell a proposta del Consell de Festes
- Un membre a proposta de la Junta de Govern del Patronat Municipal del
Museu del Càntir.
- Un ciutadà argentoní vinculat amb alguna o varies de les diferents vessants
de turisme competència del Consell a proposta de les associacions de veïns
de la vila i de les Plataformes ciutadanes que en els seus estatuts contemplin
expressament la promoció turística en qualsevol de les seves vessants.
Per ampliar el nombre de vocals caldrà que l’entitat interessada ho sol·liciti al Consell
Municipal de Turisme. Aquest Consell elaborarà la proposta d’ampliació i l’elevarà al
Ple municipal per aprovar-la.
Els membres que estan en representació d’entitats, cessaran si l’entitat cessa en
l’exercici de la seva activitat.
Els membres del Consell Municipal de Turisme tindran un perfil vinculat amb alguna o
varies de les diferents vessants de turisme competència del Consell
Article quart.- El president del Consell, i la resta de membres que tinguin la condició
de regidors municipals cessaran en les seves funcions quan cesi el consistori en raó
de les convocatòries electorals. No obstant es mantindran en el seu càrrec fins que no
prengui possessió el nou consell constituït després de les eleccions i per un termini
màxim de tres mesos.
La resta de membres del consell es renovaran cada quatre anys, sense perjudici que
qui els hagi proposat acordi la seva substitució per un altre membre. El membre
designat en substitució d’un altre, acabarà el seu mandat quan li hagués correspost
acabar a la persona substituïda.
Article cinquè.- El Consell es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos en
sessió ordinària. En sessió extraordinària, es reunirà prèvia convocatòria del president
del Consell, a instància pròpia o de sol·licitud d’una quarta part dels seus membres,
amb indicació dels temes concrets a tractar i justificació de la necessitat de la reunió i
la seva urgència.
La convocatòria de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, la farà, per escrit,
el president, incloent en l’ordre del dia les propostes fetes pels membres del Consell i
comunicant-la amb cinc dies hàbils d’antelació, com a mínim, a tots els membres del
Consell.
Article sisè.- Per la vàlida constitució del Consell serà necessària l’assistència de la
meitat més un dels seus membres en primera convocatòria, sent indiferent el nombre
en segona convocatòria,.
Article setè.- Per la presa de qualsevol tipus d’acord serà necessari el vot favorable
de la meitat més un dels membres assistents, dirimint l’empat el vot de qualitat del seu
president.
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Article vuitè.- De les reunions del Consell s’aixecarà Acta del contingut de les
deliberacions i dels acords adoptats.
Actuarà de secretària del Consell, per delegació de la secretària de la Corporació, el
tècnic de turisme de l’Ajuntament d’Argentona, amb veu i sense vot.
Article novè.- Podran assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot,
totes aquelles persones que, relacionades amb temes puntuals a tractar siguin
convocades pel president a iniciativa pròpia o a instància de qualsevol dels seus
membres, a fi d’emetre informes o assessorament sobre temes específics, amb veu i
sense vot.
Article desè.- Dins el Consell es podran constituir grups de treball, pel tractament de
temes concrets.
Les propostes i treballs que realitzin els dits grups hauran de portar-se a l’aprovació
del Consell. Podran formar part d’aquests grups d’altres persones que no siguin
membres del Consell, amb veu i sense vot.
Article onzè.- En tot el no previst en aquest Reglament d’ordre intern, serà d’aplicació
el ROM, la legislació de Règim Local, i la resta de disposicions d’aplicació a les
Corporacions Municipals i, en el seu cas, la normativa sectorial en matèria de turisme
de la llei a la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Argentona, març de 2012
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