
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE CALAFELL PER A 
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL AL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DE PENEDÈS

Atès que Calafell té uns valors endògens importants convertibles en productes turístics que van molt 
més enllà del sol i platja que caracteritza la marca Costa Daurada.

Atès que, en el darrer mandat, es van dur a terme accions per a promocionar l’enoturisme en el nostre 
territori i donar valor al sector primari del nostre municipi combinant i convertint la tasca de la 
recollida i tractament del raïm amb un valor patrimonial del municipi.

Atès que tenim la Cooperativa Agrícola de Calafell, la única que funciona en la costa de la nostra 
comarca, amb una renovada botiga agrícola fent una aposta per la comercialització i explotació dels 
productes de la terra i que, alhora, tenim un sector privat interessat en allargar la temporada turística tot 
l’any.

Atès que el Consorci de Promoció turística del Penedès és un organisme format per entitats públiques i 
privades, creat amb l’objectiu de promoure i impulsar polítiques turístiques coordinades en l’àmbit 
territorial de la DO Penedès.

Atès que el mancomunar esforços per a poder fer promocions conjuntes del nostre territori DO Penedès 
i Costa Daurada ens pot aportar molts beneficis.

Atès que l’enoturisme és una aposta de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Per tot, el grup municipal de Convergència i Unió de Calafell proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Calafell al Consorci per a la promoció turística del 
Penedès.

Segon.- Habilitar una partida pressupostària per a fer front a les despeses que es puguin originar 
d’aquesta adhesió.

Tercer.- Crear un grup de treball, amb representació del sector privat i de tots els grups municipals per 
establir un pla d’accions concret pel foment de l’enoturisme a Calafell.

Quart.- Notificar el present acord al Consorci per a la promoció turística del Penedès, el Consell 
Comarcal del Baix Penedès, Fòrum i la Cooperativa Agrícola de Calafell.

(deliberació)
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El Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada I per unanimitat de la totalitat dels 
membres que constitueixen quórum suficient per la majoria legal acorda:

Primer.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Calafell al Consorci per a la promoció turística del 
Penedès.

Segon.- Habilitar una partida pressupostària per a fer front a les despeses que es puguin originar 
d’aquesta adhesió.

Tercer.- Crear un grup de treball, amb representació del sector privat i de tots els grups municipals per 
establir un pla d’accions concret pel foment de l’enoturisme a Calafell.

Quart.- Notificar el present acord al Consorci per a la promoció turística del Penedès, el Consell 
Comarcal del Baix Penedès, Fòrum i la Cooperativa Agrícola de Calafell.
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