Reglament del Consell Sectorial de Turisme
Actualització desembre 2019
Capítol I. NATURALESA I OBJECTIUS
Article 1. De conformitat amb el que disposa als articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, es constitueix el Consell Sectorial de Turisme, com a òrgan de
participació sectorial, que forma part dels òrgans complementaris de l’Ajuntament.
Article2. Aquest Consell Sectorial de Turisme té com a objectius:







Fomentar la relació i coordinació de les institucions públiques i les entitats i promoure
un intercanvi d’informació de les seves activitats per tal d’afavorir la coordinació amb la
finalitat de preveure una planificació general.
Assessorar i participar en temes de promoció turística de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant.

Configurar un marc d’anàlisis i debat sobre la realitat turística del municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant.

Promoure la coordinació, col·laboració i cooperació entre els agents implicats en la
promoció del turisme local.
Combatre l’estacionalitat turística.

Treballar per assolir la sostenibilitat en l’àmbit ambiental, econòmic i social de l’activitat
turística.

Aquest òrgan te caràcter consultiu i els seus informes no seran vinculats per a l’Ajuntament, no
obstant això, seran tingut en compte pels òrgans i autoritats municipals.
Capítol II. ESTRUCTURA ORGÀNICA, COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 3. Composició del Consell Sectorial de Turisme
El President: Alcalde o Regidor delegat de l’Alcalde
Vocals:
Grups polítics: 1 un designat per cada grup amb representació municipal.
12 persones, entitats i/o associacions relacionades amb el sector turístic de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant designades de la següent manera:
Un representant de cada sector corresponent a:













Hotels
Càmpings
Apartaments turístics
Restaurants
Agències de viatges
Port Esportiu (club nàutic)
Turisme / activitat a la costa
Turisme / activitat a l’interior
Estació Nàutica.
Representant de l’Associació de Restauradors i Hoteleria de
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.




Representant de l’Associació de Comerços l’Hospitalet de l’Infant i la
Vall de Llors.
Representant de l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant.

Secretari: el Consell estarà assistit per personal adscrit a al corporació.

Article 4. Designació del membres del Consell
Els vocals del Consell de Turisme que siguin representants dels partits amb representació
municipals són designats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’alcalde o alcaldessa.
La resta de vocals són nomenats també pel Ple, però a proposta de les entitats i per invitació
de l’Alcalde.
Els empresaris/entitats poden proposar el nomenament d’un vocal suplent, que substituirà el
titular en cas d’absència d’aquell.
Article 5. Els membres del Consell perden aquesta condició:

a) A causa de defunció
b) Per renúncia
c) Quan perdi la condició de regidor o regidora de l’Ajuntament
d) Com a resultat de proposta raonada

Article 6. Son funcions del Consell Sectorial de Turisme:
. Elaborar informes i propostes i fer suggeriments sobre les matèries pròpies del consell i
col·laborar en tot allò que fa referència a la programació de les activitats en l’àmbit del foment
del comerç i la promoció econòmica.




Analitzar críticament, informar i promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions
claus de la promoció turística i econòmica al municipi.
Assessorar a l’Ajuntament en l’establiment d’estratègies i línies centrals de treball així
com en l’establiment de les prioritats d’actuació en l’àmbit turístic territorial.

Proposar la realització d’accions que puguin contribuir al foment i a la millora de la
imatge del municipi.



Proposar solucions als problemes que es plantegin a l’Ajuntament sobre la matèria.



Aquelles altres funcions que li siguin atorgades pel Ple de l’Ajuntament.



Estimular el contacte amb els grups, empresaris, representats d’entitats per a
l’organització de les activitats.

Capítol II. RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 7. El Consell Sectorial de Turisme es reunirà ordinàriament una vegada cada sis
mesos, prèvia la corresponent convocatòria que realitzarà el President. Es podrà reunir
extraordinàriament cada vegada que ho consideri oportú la Presidència o una tercera part dels
membres del Ple.

Les convocatòries hauran de realitzar-se amb una antelació mínima de 10 dies hàbils, en el cas
de les ordinàries i de 3 en el cas de les extraordinàries.
Article 8. Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents.
Article 9. En el no previst en aquest Reglament seran aplicables les regles generals per al Ple
de l’Ajuntament.

Capítol IV. RÈGIM DE DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL CONSELL
Article 10. Són drets dels membres del Consell:


Assistir a les reunions que se celebrin.



Ser informat i fer propostes sobre el desenvolupament de programes i activitats de
l’àmbit del turisme.



Proposar actuacions en relació al desenvolupament turístic del municipi durant els
precs i preguntes de les reunions.

Article 11. Són deures dels membres del Consell:


Assistir a les reunions que se celebrin.



Col·laborar i impulsar plans d’actuació de manera conjunta amb l’Ajuntament en l’àmbit
del turisme.



Proposar allò que es consideri millor per al municipi, i abstenir-se de realitzar
aportacions que els afavoreixin de manera personal.

Capítol V. ÀMBIT I SEU DEL CONSELL
Article 12. L’àmbit al que es refereix aquest Consell Sectorial és el municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. No obstant això, s’estableix la possibilitat d’interrelació amb altres
consells sectorials o institucions d’altres municipis.
Article 13. La seu d’aquest Consell Sectorial serà l’Oficina de Turisme situada al c/ Estació nº 1
de l’Hospitalet de l’Infant.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament es va aprovar pel Plenari de la Corporació de data 4 de desembre de
2019 i entrarà en vigor la data de la seva publicació definitiva al Butlletí oficial de la Província
de Tarragona.

