
 

MOCIÓ QUE PRESENTA A L’AJUNTAMENT DE SALOU EL GRUP 

MUNICIPAL D’ERC-AM PER LA PROFESIONALITZACIÓ DE LA 

GERÈNCIA DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME. 

 

Amb data de 13-02-2020, el Sr. Juan Carlos Capilla Gallego 

renuncia voluntàriament al seu càrrec a la Gerència del Patronat 

de Turisme que ocupava des de l’any 2015 com a càrrec de 

confiança . 

La figura del càrrec de confiança comporta que la persona que 

ocupa la plaça pugui ser destituïda en qualsevol moment, ja que 

té un contracte temporal i està subjecte als canvis polítics. És una 

plaça temporal lligada a càrrecs electes i a un equip de govern, 

que recau en una persona de la seva confiança, elegida segons 

criteris particulars. 

El grup municipal d’ERC, arran d’aquesta renuncia voluntària, 

creu que és el moment de plantejar al Plenari que aquest càrrec 

de Gerència es professionalitzi  creant la plaça de funció directiva 

del Patronat de Turisme, amb un sistema de selecció que 

respongui a criteris objectius i transparents mitjançant la 

convocatòria d’un concurs-oposició. 

 

 Durant el temps que la tramitació de la plaça faci el seu camí 

administratiu, aquest grup municipal proposa que sigui una 



persona de l’equip del propi Patronat de Turisme qui es faci 

càrrec de la gerència. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC-AM de Salou 

proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

ACORDS 

 

PRIMER.- Professionalització de la Gerència del Patronat de Turisme. 

SEGON.- Definició, per unanimitat del Consell Rector, de la Missió, la Visió 

i els Valors (MVV) del Patronat, així com la redefinició del Pla estratègic 

del mateix. 

TERCER.- Anàlisi i redefinició, per unanimitat del Consell Rector, de l’actual 

model de gestió reduint el pes administratiu actual, amb l’objectiu 

d’augmentar la flexibilitat, l’eficàcia i la sostenibilitat del mateix. 

QUART.- Redefinició, per unanimitat del Consell Rector, del Model 

Organitzatiu adaptat al nou model de gestió. 

 

El portaveu del grup Municipal ERC-AM 

 

Marçal Curto Hoyos.  

 

 

 


