Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²010C39464C5D0H480T98N»
²010C39464C5D0H480T98N»
010C39464C5D0H480T98

Codi de document

SEC10I0BK

Núm. d’expedient

010C39464C5D0H480T98

Interessat de l'expedient

Localització de l'activitat

04-05-16

Assumpte

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS SALOU PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA
OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA A LA MASIA
CATALANA

EL PLE DE L'AJUNTAMENT, REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 04 DE MAIG DE
2016 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

505.- REFOSA DE CONSENS DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, EN RELACIÓ A LA
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE C’S, PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOUS PUNTS
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA A SALOU
Vista la refosa de consens de tots els grups municipals de l’ajuntament, en relació a la moció
presentada pel Grup municipal de Ciutadans, i que es transcriu tot seguit:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les oficines d'informació turística es poden definir com les entitats que presten serveis
turístics relacionats amb l'atenció, orientació i assessorament del visitant potencial o real
sobre diferents elements que integren l'oferta turística d'un determinat nucli receptor,
plànols fullets, esdeveniments, activitats d'interès , restaurants, instal·lacions culturals,
esportives, d'oci, etc.
Anteriorment el nostre municipi comptava amb tres punts d'informació turística ubicats a:
1-Passeig Jaume I (Patronat de Turisme)
2-Plaça Europa
3-Plaça Venus
Actualment només queden dos punts d'informació, concretament el del Passeig Jaume I i el
de la Plaça d’Europa; i entenem que són insuficients donat que gran part de la zona on es
concentra més activitat vacacional queda allunyada del radi d'acció d'aquests punts.
Davant d’aquesta insuficiència de punts d’informació turística reconeguda i un cop
incorporades les observacions dels diversos grups municipals a l’Ajuntament de Salou, que
han estat acceptades pel grup de Ciutadans (que va presentar la proposta inicial); es
proposa l'adopció dels següents acords:
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ACORDS
1.- Admetre la necessitat d’implantar nous punts d’informació turística a les zones de més
activitat i concentració turística del municipi, per tal de donar un major servei d’informació,
assessorament i orientació als visitants de la zona; fomentant així la fluïdesa i creant una
dinàmica de sinèrgies.
2.-Admetre la necessitat d’implantar un nou model i sistemes d’informació turística que ens
donin la possibilitat de cobrir el servei de la manera més amplia, eficient i amb el menor cost
possible; estudiant l’oportunitat d’implementar una unitat mòbil d’informació per atendre tots
els punts estratègics de Salou en funció de les necessitats i demandes que generi el volum
de visitants i de turistes
3.- Que amb aquesta posició unànime, des del Patronat Municipal de Turisme, amb criteris
tècnics, s’estudiïn i determinin, en un termini prudencial, possibles ubicacions alternatives
que esdevinguin més estratègiques i vàlides pel propòsit i objecte d’aquesta proposta.”
El Ple de l’Ajuntament de Salou APROVA, per unanimitat, aquesta refosa de consens de la
moció.

Vicesecretari
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
02-06-2016 14:04
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