Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER TAL DE
SER CONTESTADA PER ESCRIT, SOBRE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
D’ADHESIÓ AL PROJECTE PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME
CULTURAL A CATALUNYA
El Ple Municipal celebrat el passat 14 de desembre va aprovar, amb només una
abstenció i cap vot en contra, una Proposta de Resolució d’adhesió al projecte per a la
promoció del Turisme Cultural a Catalunya que contenia els següents acords:

Primer.- L’Ajuntament de Mataró s’adherirà, el 2018, a la campanya per a la promoció
del turisme cultural, que tindrà en compte tota la ciutat, els seus barris i el seu comerç
de proximitat.
Segon.- Després que en els darrers anys s’hagin celebrat diverses commemoracions,
el 2018 la Direcció de Cultura i la de Promoció Econòmica dedicaran els seus esforços
en treballar conjuntament per tal de d’aconseguir atraure turistes interessats per la
cultura i posicionar Mataró com a destinació de referència en aquest segment.
Tercer.- Aquest projecte es dotarà econòmicament en els pressupostos pel 2018, que
properament s’han de portar a consideració del Ple Municipal, per tal que, com ha fet
Barcelona, es pugui dissenyar un atractiu programa d’activitats culturals cercant la
complicitat d’altres institucions, entitats i comerciants, obrint nous espais de
col·laboració perquè les iniciatives que es posin en marxa tinguin continuïtat en el futur.
És per això que aquest grup municipal formula, per que li siguin contestades per escrit,
les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quan s’ha fet i en què ha consistit l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la
campanya per a la promoció del turisme cultural pel 2018? Alhora que preguem
s’adjuntin justificants de l’adhesió i altre documentació complementària. Per quina raó
no s’ha publicitat?
Segona.- En què han consistit els treballs conjunts entre la Direcció de Cultura i la
Direcció de Promoció Econòmica per tal de d’aconseguir atraure turistes interessats per
la cultura i posicionar Mataró com a destinació de referència en aquest segment?
Tercera.- Quina aportació econòmica s’ha destinat a donar compliment al mandat del
Ple Municipal, amb quin calendari es treballa i quin és el programa d’activitats culturals
confeccionat cercant la complicitat d’altres institucions, entitats i comerciants, obrint
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nous espais de col·laboració perquè les iniciatives que es posin en marxa tinguin
continuïtat en el futur?
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