ESTATUTS CONSELL MUNICIPAL ASSESSOR DE TURISME DE DÉNIA
CAPÍTOL I. - DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, FINALITAT I OBJECTIUS
Article 1r – Amb la denominació de CONSELL MUNICIPAL ASSESSOR DE TURISME es
constitueix un òrgan de participació sectorial que té caràcter consultiu i d’assessorament en la
programació i control de la política turística del municipi de Dénia que es regeix per aquest
reglament, el Reglament de Participació Ciutadana i supletòriament pels preceptes relatius als
consells sectorials del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats
locals.
Article 2n – El consell municipal assessor de turisme estableix el seu domicili a l’Oficina municipal
de turisme de Dénia o bé, a l’Ajuntament de Dénia o dependència municipal que l’Ajuntament
facilite, i es podran establir totes les delegacions que es considere convenient.
Article 3r – La finalitat del Consell municipal assessor de Turisme és la d’impulsar, dinamitzar i
assessorar en totes aquelles activitats relacionades amb la promoció turística i la millora de la
imatge i qualitat dels diferents productes turístics, vinculant els diferents agents que participen en
l’activitat turística del municipi.
El Consell no assumeix competències de decisió ni executives.
Les funcions són les següents:
a) Col·laborar amb l’Ajuntament, mitjançant l’assessorament, en totes aquelles matèries objecte
de consulta amb l’objectiu d’aportar els seus coneixements personals i professionals per a
aconseguir el millor èxit en les accions que s’hagen de realitzar.
b) Assessorar a l’Ajuntament en la preparació i execució del programa de promoció turística, i
promoure la presència activa de Dénia en els mercats nacionals i internacionals, coordinant els
diferents sectors implicats.
c) Proposar les mesures necessàries per a potenciar la qualitat de l’oferta turística.
d) Assessorar en la producció del material publicitari dedicat a divulgar els recursos, béns i serveis
turístics de Dénia.
e) Recolzar la creació de nous productes turístics que comporten un òptim aprofitament dels
recursos existents i situen a Dénia en una posició altament competitiva davant d’altres
destinacions turístiques.
f) Col·laborar amb altres entitats públiques o privades a nivell provincial, regional i estatal en la
millora de l’activitat turística de Dénia.
g) Analitzar la realitat turística del municipi i el perfil i comportament del turista amb la finalitat
d’establir les bases per al disseny del Pla d’actuacions turístiques.
h) Proposar la realització d’estudis d’investigació necessaris per a la gestió turística del destí.
i) Potenciar la formació i 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.
CAPÍTOL II. – ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONAMENT
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Article 4t – El consell municipal assessor de turisme consta dels òrgans següents:
a) L’assemblea general.
b) Les meses de producte.
c) Les comissions sectorials de treball.
Secció 1. De l’assemblea general
Article 5é – L’assemblea general del Consell municipal assessor de turisme estarà formada pels
membres següents:
President: El Sr. Alcalde o persona en qui delegue.
Vicepresident: El regidor de Turisme.
Secretari: El que ho siga de l’Ajuntament o tècnic qualificat pertanyent a la plantilla de
l’Ajuntament, i podrà ser al mateix temps vocal de l’assemblea.
Vocals:
- Un representant de cada grup polític de l’Ajuntament a elecció dels propis grups, que designaran
titular i suplent.
- La direcció del Departament de Turisme.
- Regidors de l’equip de govern amb competències vinculades amb l’activitat turística.
- Agents socials i econòmics, així com entitats i institucions representatives d’interessos generals
relacionats amb l’activitat turística.
- Representants de les meses de producte.
- Membres designats per l’Alcaldia o regidor de Turisme entre persones de clara vinculació
turística.
Article 6é
a) El nomenament i cessament dels representants a què es refereix l’article anterior correspondrà
al Sr. Alcalde a proposta dels respectius sectors i institucions a les quals representen.
b) El vicepresident substituirà al president en els casos en què no puga assistir a les reunions.
c) Les persones naturals o jurídiques de Dénia que no formen part del Consell municipal podran,
no obstant això, establir relacions de col·laboració.
Article 7é
a) Correspon al president:

Página 2

- Exercir la representació del Consell, sense perjuí de la possibilitat d’atorgar poders o efectuar
delegacions.
- Convocar i presidir les sessions, dirigir les deliberacions així com decidir, en cas de segon
empat, amb el seu vot de qualitat.
- Altres que aquests estatuts li reconeguen.
b) Correspon al vicepresident:
- Substituir el president i assumir totes les seues atribucions en cas de vacant, absència i malaltia.
- Exercir les funcions i competències que el president li delegue.
c) Correspon al secretari:
- Alçar acta de les sessions de l’assemblea.
Quan es considere necessari, el Consell municipal de turisme podrà ser assistit per personal
tècnic.
Article 8é – Els membres polítics, els de lliure designació i els representants de les meses de
producte del Consell municipal assessor de turisme cessaran en els seus càrrecs, quan finalitze el
mandat actual de la Corporació municipal.
Article 9é
a) Les decisions s’adoptaran per consens. En cas de no ser així, seran adoptades per majoria
simple, entenent com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
b) Si es produeix empat, es repetirà la votació, i si de nou ocorre, decidirà el president.
c) El vot serà afirmatiu o negatiu. Els representants també podran abstindre’s.
Article 10é – Els acords del Consell no substituiran les resolucions, acords dictàmens dels òrgans
municipals constituïts a l’empara de la normativa vigent i la intervenció del qual en el procediment
administratiu tinga caràcter preceptiu.
Article 11é – L’assemblea del consell municipal de turisme es reunirà ordinàriament una vegada a
l’any i extraordinàriament quan siga convocada pel president, o així ho sol·licite la tercera part dels
membres que la componen.
La convocatòria als membres es farà per escrit amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, i en
la convocatòria anirà l’ordre del dia. Respecte a la celebració de les extraordinàries i urgents,
sense límit d’antelació prèvia.
Article 12é – Es considerarà vàlidament constituïda l’assemblea quan en primera convocatòria
assistisquen la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja
hora més tard, es considerarà constituïda quan el número no siga inferior a tres, amb l’assistència,
en tot cas, del president i secretari, o les persones que legalment els substituïsquen.
Secció II. De les meses de producte
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Article 13é – Per a l’estudi, gestió i dinamització d’accions que concerneixen als diferents
productes turístics del municipi, es podran constituir meses de producte específiques, a iniciativa
del president o presidenta del consell i/o a petició de la majoria de membres que integren el
consell.
Podran participar en les meses de producte representants de les associacions que pertanyen al
consell, els representants de les empreses vinculades a eixos productes, així com especialistes
dels diferents temes objecte d’estudi.
El règim de reunions de les meses de producte serà flexible, adequat a la urgència dels
assumptes que s’hagen de tractar. La convocatòria i coordinació dels grups de treball
correspondran a la presidència, la qual podrà delegar en el secretari o secretària si ho considera
oportú. L’adopció d’acords es farà per consens de les persones presents i si no hi haguera, per
majoria simple. En cas d’empat, decidirà el president amb el seu vot de qualitat. Aquests acords
es recolliran en la proposta del Pla d’Acció anual elaborat pel Departament de Turisme, que serà
presentat a l’Assemblea del Consell per a la seua discussió.
Es triarà un representant i un suplent de cada mesa de producte, els quals formaran part de
l’Assemblea del Consell municipal de Turisme.
Secció III. De les comissions sectorials
Article 15é – L’assemblea general, en el compliment de la seua finalitat, podrà determinar la
creació de comissions sectorials de treball, determinant la seua composició i àmbit d’actuació, i
s’extinguirà quan hagen complit l’objectiu per al qual van ser creades.
CAPÍTOL III. DE LES DISPOSICIONS GENERALS
Article 16é – Els membres del consell municipal de turisme i de l’assemblea exerciran els seus
càrrecs amb caràcter honorífic i gratuït.
DISPOSICIÓ FINAL
Per a tot el que no estiga disposat en aquests estatuts es tindrà en compte el que estableixen les
disposicions vigents que poden afectar a la creació, funcionament i extinció dels consells
sectorials contemplats en l’art. 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
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