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PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE TURISME
VIST el contingut del pla de desenvolupament turístic municipal 2018 – 2022 (PDTM)
el qual té com objectiu principal definir el model i l’estratègia de desenvolupament
turístic per al municipi de Pollença i la millora de la seva competitivitat com a
destinació turística.
RESULTANT que, segons estableix l’article 8 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de
turisme de les Illes Balears (LTIB), els municipis de la comunitat autònoma, al seu
àmbit territorial, tenen assignades diferents competències en matèria de turisme entre les
que es troba l’aprovació dels plans de desenvolupament turístic municipal.
ATÈS que el present Pla s’ajusta a les directrius del pla integral de turisme de les Illes
Balears (PITIB) que el Consell de Govern va aprovar el 10 d’agost de 2012 davant la
necessitat de reinventar el destí turístic per tal de mantenir el lideratge i la
competitivitat.

Pels motius abans exposats, vist l’informe emès per la tècnic municipal de Turisme en
data 11/10/2018 sobre la necessitat de disposar del pla de desenvolupament turístic
municipal, i en exercici de les competències que l’article 25.2 de Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases de règim local (LRBRL) en el seu apartat h) informació i promoció de
l’activitat turística d’interès i d’àmbit local i l’article 29.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) en el seu apartat t)
desenvolupament econòmic local i promoció turística del seu territori atribueixen,
respectivament, als aquesta Regidoria proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
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VIST que, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les
Illes Balears (LTIB) el Pla de desenvolupament turístic municipal ha de complir els
objectius següents: a) definir el model i l’estratègia de desenvolupament turístic; b)
determinar les principals necessitats, objectius, prioritats i programes d’acció; c)
impulsar els recursos turístics del municipi; d) adoptar totes les mesures que siguin
necessàries per diversificar l’oferta turística i reduir al màxim l’estacionalitat; e) establir
mesures que impulsin la competitivitat del sector turístic i que permetin un
desenvolupament turístic sostenible i compatible amb la protecció de l’entorn, el medi
ambient i els recursos turístics i f) establir les mesures necessàries per aconseguir un
increment de la qualitat turística.

Primer.- Aprovar inicialment el pla de desenvolupament turístic municipal 2018 – 2022
que s’adjunta com annex al present acord.
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Segon.- Sotmetre l’esmentat pla municipal, a tràmit d’informació pública per termini de
20 dies, mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
tauler d’edictes, així com a la pàgina web de l’Ajuntament (www.ajpollenca.net),
restant a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, conformement el
disposat a l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Durant el mateix termini es podran formular les
al·legacions i/o observacions pertinents. En cas de que no se’n presentin, el pla de
desenvolupament turístic municipal 2018 – 2022 es considerarà aprovat definitivament
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT GENERAL
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Vista l’anterior Proposta del Regidor delegat de Turisme, la Comissió Informativa
Permanent General va acordar dictaminar – la favorablement (4 vots a favor i 4
abstencions) a la seva sessió de dia 23 de novembre de 2018 i elevar-la a la consideració
de l’Ajuntament Ple per a la seva aprovació.
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