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1. OBJECTE 

Se sotmet a consideració jurídica la viabilitat d’un acord del Plenari del Consell Municipal relatiu 

a la creació del Consell Turisme i Ciutat, com a òrgan de participació ciutadana de caire 

sectorial en l’àmbit del turisme. 

 

2. ANÀLISI JURÍDICA 

L’Ajuntament de Barcelona, com a administració pública de caire territorial, disposa de la 

potestat d’autoorganització per a la creació, modificació i supressió d’òrgans en l’àmbit de les 

seves competències, dins les quals es troba la promoció i protecció del turisme, de conformitat 

amb els articles 66 i 68 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, sense 

oblidar la protecció i millora del medi ambient i la promoció de la sostenibilitat, amb relació amb 

el planejament urbanístic (article 65 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta 

municipal de Barcelona –CMB-), o amb altres aspectes, com es recull al capítol IX de la CMB, 

que destaca el compromís de Barcelona com a ciutat sostenible per tal de formular i mantenir 

polítiques dirigides a la preservació, la restauració i la millora del medi ambient urbà i natural. 

Tot això resulta coherent amb l’article 84.2, apartats i i j, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 

que reserva per als municipis competències sobre la regulació de l’establiment d’autoritzacions 

i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter turístic, i la 

formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament 

sostenible. 

El títol IV de la CMB regula la participació ciutadana i el drets dels veïns. La participació 

ciutadana, que informa el conjunt de la CMB, gaudeix de la garantia institucional prevista a 

l’article 30 i ha de ser desenvolupada mitjançant disposicions reglamentàries aprovades per 
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l’Ajuntament (art. 30.3). En aquest títol es preveuen, entre altres, els consells sectorials, 

naturalesa a la qual ha de pertànyer el Consell Turisme i Ciutat. 

Finalment, els articles 48, 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, també preveuen que els 

ajuntaments poden crear òrgans de participació ciutadana sectorial. 

La regulació del funcionament intern del Consell s’haurà de contenir en un reglament (article 36 

CMB), l’elaboració i l’aprovació del qual ha de seguir els tràmits previstos en els articles 109 i 

ss. del Reglament, de 16 de febrer de 2001, orgànic municipal. El projecte de reglament ha de 

ser aprovat, si s’escau, pel Plenari del Consell Municipal (art. 11.e CMB). 

 

3. CONCLUSIÓ 

L’Ajuntament de Barcelona, en exercici de la potestat d’autoorganització, atorgada tant per la 

legislació general sobre règim local com l’especial relativa al municipi, gaudeix de competència 

suficient per a aprovar la creació d’un consell sectorial de participació ciutadana en l’àmbit del 

turisme, com es configura el Consell Turisme i Ciutat. 
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