
 
 
 
 

 
 

OD-26 
ÀREA DE TURISME 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública 
Empresarial Granollers Mercat. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de novembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà el contingut i la signatura 

del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme amb l’Ajuntament de Granollers i diversos ajuntaments.  
 

2. El 22 de desembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà la modificació de la 
distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme aprovada pel Ple 
de 17 de novembre de 2021.  

 
3. El 23 de març de 2022, el Ple del Consell Comarcal aprovà la modificació de la distribució 

de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme aprovada pel Ple de 22 de 
desembre de 2021.  

 
4. L’Ajuntament de Granollers ha comunicat al Consell Comarcal que l’ens que formalitzi el 

conveni enlloc seu sigui Granollers Mercat, Entitat Pública Empresarial Local, ja que el 
turisme és una matèria que li fou encarregada. Per  aquest motiu, cal aprovar el contingut i 
la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.  

 
5. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de 

turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 

entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 

 



 
 
 
 

 
 

Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 

 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport 
a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 

les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala 

legislació vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 

 
4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents: 

 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 

recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 

turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els 
termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 

geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que 

tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de 

la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics 
de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  



 
 
 
 

 
 

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i 

les obres municipals. 
 

5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa 
previsió –article 66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi 
exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística 
d’interès i àmbit local.  

 
6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 

comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 
corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de 
l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les 
actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com a 

línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest 
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció 
econòmica del territori. 

 
8. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 17 de novembre de 2021, d’aprovació del contingut i 

la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme i les modificacions de les distribucions aprovades amb 
posterioritat en sessió de 17 de novembre de 2021 i 22 de desembre de 2021.  

 
9. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic 
comú. 

 
10. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les 
atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i 

el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial 
Granollers Mercat, en substitució de l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb el redactat 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal per aquest Ajuntament, si bé adequat a llurs 
representants.   
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers i a l’Entitat Pública Empresarial 
Granollers Mercat. 

 
 

 
Document signat electrònicament. 
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