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03037-2022-U
VINARÒS

Anuncio aprobación definitiva Modificación Estatuts Consell Local Turisme

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE TURISME

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia 28 d’abril de 2022 la modificació dels Estatuts del Consell Local de Turisme de 
Vinaròs, no havent-se presentat durant el termini d’exposició pública al·legacions a la mateixa, aquesta modificació s’entén definitiva-
ment aprovada, per la qual cosa es procedeix a la publicació del text íntegre dels Estatuts del Consell Local de Turisme de Vinaròs:

«ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE TURISME DE VINARÒS

Exposició de motius

 L’Ajuntament de Vinaròs entén que la promoció de la ciutat i l’interés turístic que es pot generar, no ha de constituir un fi per sí 
mateix, sinó un mitjà per a crear millors condicions de vida, definides per les aspiracions, preocupacions i valors de la població. Conse-
qüentment, el desenvolupament turístic de Vinaròs ha de constituir el conjunt d’accions que, des de diverses instàncies polítiques, admi-
nistratives i empresarials (des de l’àmbit públic i privat), és necessari que es posen en marxa per tal de dur a terme un projecte de 
caràcter transversal i d’impuls econòmic i social d’una forma sostenible i sostinguda en el temps, amb l’objecte d’augmentar el nombre 
de turistes i el seu nivell de despesa d’una forma gradual i qualitativa al llarg de tot l’any.

 El Consell Local de Turisme com a òrgan de canalització de la participació ciutadana en matèria turística a l’Ajuntament Vinaròs com-
parteix els fins municipals ens l’activitat turística, que són: 

    A. Augmentar el nivell de governança en la gestió de la destinació turística amb la participació de tots els actors estratègics (admi-
nistracions d’altres nivells territorials, sector privat, societat receptora i els turistes).

    B. Contribuir a crear una infraestructura turística en la localitat que siga competitiva, de qualitat, sostenible i adaptada als hàbits i 
necessitats de la demanda actual i potencial.

    C. Promoure activitats o accions eficients encaminades a incrementar la demanda turística actual i potencial.

    D. Desenvolupar una consciència general de la relació socioeconòmica, cultural i mediambiental del sector turístic, d’acord amb 
els valors del Codi Ètic del Turisme Valencià; amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU així com també, amb els 
eixos d’actuació de les Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI).

    E. Fomentar l’atractiu turístic de Vinaròs com a forma de promoció econòmica i social, en totes les seues vessants i de forma trans-
versal amb altres regidories.

    F. Establir el marc d’anàlisi i discussió dels temes d’interés per al sector turístic a l’efecte d’assessorar o proposar a l’Ajuntament de 
Vinaròs en la presa de decisions i actuacions.

    G. Recolzar la creació de nous productes turístics que comporten un òptim aprofitament dels recursos existents i situen a Vinaròs 
en una posició altament competitiva davant d’altres destinacions turístiques. 

    H. Col·laborar amb altres entitats públiques o privades a nivell provincial, regional i estatal en la millora de l’activitat turística de 
Vinaròs i en el seu territori d’influència.

    I. Potenciar la formació, el reciclatge professional i la col·laboració amb l’Ajuntament en polítiques del foment de l’ocupació i la 
formació específica per al sector turístic. 

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.-
El Consell Local de Turisme és un òrgan sectorial de participació ciutadana, d’assessorament i proposta en aquells temes relatius al 

sector turístic a nivell municipal. 

Article 2.-
El Consell Local de Turisme es regirà per aquests estatuts i pel Reglament Orgànic Municipal. 

Article 3.-
Les funcions del Consell Local de Turisme seran:
a) Informar a l’Ajuntament dels problemes generals o específics del sector.
b) Elaborar els estudis i treballs, i emetre informes relatius al sector turístic, a iniciativa pròpia o a petició dels òrgans municipals.
c) Formular propostes d’actuació sobre els problemes del sector.

TÍTOL II
COMPOSICIÓ 

Article 4.- 
1. El Consell Local de Turisme es compondrà per:
    A. La Presidència.
    B. Un regidor per cadascun dels grups municipals.
    C. Un màxim de divuit vocals. 
    D. El tècnic de Turisme, amb veu però sense vot. 
    E. La Secretaria, amb veu però sense vot.

2. El nomenament dels membres del Consell es realitzarà per Decret de l’Alcaldia, dictat en els tres primers mesos de l’inici de cada 
mandat, d’acord amb les següents regles: 

a) La Presidència correspondrà en tot cas l’Alcalde o regidor en qui delegue. Així mateix, es nomenarà un Vicepresident, entre els 
regidors membres del Consell, per a substituir al President en cas d’absència o impossibilitat d’exercir les funcions de la Presidència. 
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b) Els regidors de cadascun dels grups municipals, es designaran mitjançant escrit subscrit pel portaveu del grup. 

c) Els vocals seran escollits entre les següents persones:
    • Representants de les associacions o federacions de Turisme d’àmbit local legalment constituïdes.
    • Representants de les confederació d’empresaris del sector turístic amb implantació a nivell local.
    • Representant del grup SICTED constituït a la ciutat.
    • Representant de l’empresa de comunicació en línia contractada pel departament.
    • Representants de col·lectius de la ciutat relacionats amb el turisme local.  
    • Persones vinculades amb els següents subsectors turístics presents a la ciutat: allotjaments hotelers, allotjaments d’apartaments, 

allotjaments de càmpings, agències de viatges, guies oficials i activitats d’oferta complementària com les relacionades amb el turisme 
gastronòmic i d’oci, turisme esportiu, turisme accessible, turisme cultural-patrimonial i turisme natural.

    • Dos persones de lliure designació per l’Alcalde. 

d) La Secretaria recaurà en un funcionari designat per l’Alcalde, a proposta del Secretari de la Corporació.  

3. Cada membre podrà tindre un suplent.

4. Cada membre haurà de designar una direcció de correu electrònica a efectes de remetre-li les convocatòries i la resta de docu-
mentació oficial. 

5. Els membres del Consell Local de Turisme no rebran cap tipus de retribució per la seua pertinença a aquest òrgan.

6. La Presidència podrà convidar a les sessions del Consell a altres persones que considere oportunes i no en siguen membres.

TÍTOL III
DE LES FUNCIONS DELS  MEMBRES DEL CONSELL

Article 5.- 
1. Són funcions de la Presidència:
    A. La representació formal del Consell.
    B. La convocatòria de les sessions i la fixació de l’ordre del dia.
    C. La presidència i moderació de les sessions del Consell.
    D. Exercitar el dret de votar, què serà de qualitat en cas que es produïsca empat. 
    E. Firmar el vistiplau de totes les actes i documents aprovats pel Consell.
    F. Adreçar propostes a l’Ajuntament adoptades pel Consell.
    G. Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de Presidència. 

2. Són funcions de la Secretaria:
    A. Actuar en totes les sessions i estendre acta dels assumptes tractats en les mateixes. 
    B. Custodiar la documentació oficial del Consell.
    C. Expedir electrònicament les certificacions i documents que siguen necessaris, amb el vistiplau de la Presidència.
    D. Rebre i examinar la documentació dirigida al Consell i emetre les consideracions oportunes, en cas de ser necessàries.
    E. Rebre i expedir la correspondència oficial del Consell mitjançant el Registre General de la Corporació Municipal.
    F. Preparar a instància de la Presidència l’ordre del dia de totes les sessions del Consell.
    G. Dur el llibre electrònic d’actes. 
    H. Totes aquelles funcions inherents al càrrec. 
    I. En cas d’absència o impossibilitat de l’exercici, el substituirà el funcionari que designe el Alcalde, a proposta del Secretari de 

la Corporació.

3. Són funcions dels Vocals:
    A. Participar en els debats i temes que es tracten en les sessions, així com efectuar tota classe de propostes i consideracions en 

matèries que siguen competència del Consell.
    B. Exercitar el dret a votar, excepte els membres que no l’ostenten i fer constar en l’acta extrems concrets que consideren conve-

nients de les seues intervencions o de les d’altres membres del Consell. 
    C. Els membres del Consell tindran el dret a rebre qualsevol informació que s’estime necessària per al bon desenvolupament de 

les funcions, així com tots aquells documents que necessiten.
    D. Tots els drets i funcions intrínsecs a la condició de conseller.

Article 6.- 
Els membres del Consell deixaran de ser-ho:
a) A proposta de l’entitat a la qual representen.
b) Per dimissió.
c) En el cas dels regidors, a l’acabar el seu mandat. 

TÍTOL IV
SESSIONS I PROPOSTES DEL CONSELL

Secció 1a .- DE LES SESSIONS

Article 7.- 
1. La vàlida celebració de les sessions requereix, en la primera convocatòria, la presència de la majoria absoluta dels components 

del Consell amb dret a votar, ja siguen titulars o suplents, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que siga el nombre 
d’assistents, que en cap cas podrà ser inferior a cinc membres. En tot cas, es preceptiva la presència de la Presidència i de la Secretaria, 
o de qui legalment els substitueixen.

2. La convocatòria de les sessions del Consell es realitzarà de forma electrònica enviat avís a la direcció de correu electrònic que 
cada membre del Consell haurà de facilitar. 

Article 8.-  
El Consell es reunirà quan ho resolga la Presidència o a instància d’una quarta part dels seus membres com a mínim. 

Secció 2a.- DE L’EMISSIÓ D’INFORMES I PROPOSTES

Article 9.- 
Els informes i propostes s’adoptaran per majoria simple excepte la proposta de modificació d’aquests estatuts per a la qual cosa es 

requerirà majoria absoluta dels membres del Consell. Si es produeix empat, es repetirà la votació, i si de nou ocorre, decidirà la Presidència. 

TÍTOL V
LES MESES DE PRODUCTE

Article 10.- 
1. Per a l’estudi, gestió i dinamització d’accions relacionades amb els diferents productes turístics del municipi, l’Ajuntament podrà 

constituir meses de producte específiques, a iniciativa de la Presidència del Consell i/o a petició de la majoria de membres que integren 
el Consell.
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2. De la creació d’aquestes meses es donarà compte al Consell. 
 
3. Podran participar en les meses de producte representants de les associacions i membres que pertanyen al Consell, els represen-

tants de les empreses vinculades a aquests productes que poden formar part o no del Consell, així com especialistes dels diferents temes 
objecte d’estudi. 

TÍTOL VI
LES COMISSIONS DE TREBALL

Article 11.-  
El Consell reunit, podrà acordar la formació de Comissions de Treball, integrades per part dels seus membres, que estudien i elabo-

ren informes sobre algun tema monogràfic o àrea concreta. 

Article 12.-
Les Comissions de Treball es compondran per un nombre variable de membres, entre els quals podran figurar aquelles entitats i 

persones que, atès l’objecte de la Comissió de Treball, puguen estar interessades i així ho manifesten i que siguen convocades pel Con-
sell, així el Consell  podrà convidar a assistir a aquelles altres persones que no siguen membres del Consell que s’estime oportú.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquests Estatuts entraran en vigor a l’endemà de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província de Castelló. » 

L’alcalde en funcions
Marc Albella Esteller

Vinaròs, 11 de juliol de 2022

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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