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Disposat per l'Excma. Sra. Alcaldessa, es convoca V.I.  a la sessió extraordinària que 
celebrarà el Plenari del Consell Municipal al Saló de la Reina Regent de la Casa de la 
Ciutat, a les 10.00  hores del dia 24 de juliol de 2015, amb l’ordre del dia següent: 

 
Part informativa 

 

Mesures de govern 
 

1.- Impuls del procés participatiu sobre el model de turisme de Barcelona. 

2.- Per una Barcelona menys desigual: accions urgents. 

Part decisòria / executiva 
 

Propostes d’acord 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

3.- 1r- CREAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 19 de les normes 
reguladores de la participació ciutadana, el Consell Turisme i Ciutat, com a 
òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de 
les polítiques i estratègies sobre el turisme a la ciutat. 2n- ASSIGNAR-LI 
les funcions següents: a) Assessorar el Govern municipal sobre les 
iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en 
l’àmbit del turisme. b) Proposar mesures d’actuació referents al turisme i a 
garantir la seva sostenibilitat. c) Elaborar estudis o dictàmens sobre temes 
propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’Alcaldia. d) Elaborar un 
informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona, en què 
figurin les actuacions més destacades que s’hagin realitzat en aquest camp. 
3r- ESTABLIR les regles bàsiques de composició i funcionament del 
Consell Turisme i Ciutat següents: a) El Consell Turisme i Ciutat serà 
presidit per l’alcaldessa —o regidor/a q u e  delegui— i estarà integrat per 
un regidor o regidora de cada grup municipal de l’Ajuntament i per 
representants escollits d’entre les entitats del sector en el nombre que es 
determini en el reglament de funcionament intern del Consell. També en 
formaran part, a títol individual, experts de l’àmbit professional, acadèmic i 
científic i personalitats de reconeguda vàlua dins el sector, en un percentatge 
de fins a un terç del total de membres del Consell. b) El Consell Turisme 
i Ciutat haurà d’elaborar el seu propi reglament de funcionament intern i 
sotmetre’l al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, segons 
el procediment previst a aquest efecte en el Reglament orgànic municipal. c) 
El Consell es reunirà com a mínim un cop cada trimestre. d) El Consell 
Consultiu s’adscriu funcionalment a la Primera Tinència d’Alcaldia, que li 
dóna suport tècnic i administratiu a través de la Gerència d’Ocupació, 
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Empresa i Turisme. e) Els temes sobre els quals el Consell ha d’assessorar 
són sotmesos al president o presidenta pel primer tinent d’alcalde. f) Poden 
assistir a les sessions del Consell els membres del Govern i els càrrecs 
de l’Administració municipal que siguin requerits a aquest efecte per la 
presidència, amb la finalitat d’informar sobre els assumptes propis del seu 
àmbit sectorial. 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
4.- INICIAR els tràmits per estudiar l’aplicació i, si escau, la revisió de 

l’ordenança de terrasses, amb la participació dels grups municipals, dels 
sectors implicats i del conjunt de la ciutadania. 

 
 

Barcelona, 17 de juliol de 2015 

EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 

2  


	COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA
	COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

