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Compromís i transparència
•Aposta basada en el servei a les persones

•Ajuts socials.
•Projecció de pisos socials.

•Turisme de qualitat
•Acreditació Biosphere.
•Pla d’usos.

•Transparència i govern obert
•Reducció del temps de pagament.
•Millorar economia municipal.
•Implantació administració electrònica.

•Fórmules imaginatives per complir el pla de mandat
•Festival Recicl’Art.
•Nou projecte Agnès.
•Accions coordinades de la brigada tant a la Vila, com al poble de 
Garraf i Les Botigues.
•Col·laboració públic - privat en els 10 anys del pla general.



El Sitges de les persones

Benestar i Família (I)

• Accions desenvolupades:
•Difusió de les tasques dels treballadors socials a la Vila, al poble de
Garraf i Les Botigues.
•Disposar de pisos d’emergència social. 
•Suport econòmic per a les persones que perceben una pensió no 
contributiva i a famílies monoparentals.
• Noves ajudes econòmiques per a col·lectius amb discapacitat.
•Nova concessió del control de dutxes per a persones sense sostre.
•Grups d’ajuda mútua que evitin l’exclusió social.
•Revisió i dinamització de les activitats als casals de gent gran.
•Formació per a pares. 
•Continuïtat i ampliació a nivell de recursos de tots els  programes 
d’ajudes socials existents. 



El Sitges de les persones

Benestar i Família (II)

•Accions desenvolupades:
•Treball de cooperació i col·laboració amb entitats,  associacions i 
col·lectius socials.
•Suport directe a projectes i actuacions de les entitats.
•Actuacions d’emergència per a persones sense sostre (cerca 
d’habitatge, treball i suport sanitari), amb la col·laboració de totes 
les entitats implicades.
•Activitats que promoguin la participació social de forma inclusiva.
•Sitges vila refugi, en col·laboració amb les entitats i voluntaris del 
municipi.



El Sitges de les persones
Benestar i Família ( i III)

•Accions en desenvolupament:
•Mapa de necessitats dels barris de la Vila, Garraf i Les Botigues i 
actuacions per a les persones. 
•Redacció del projecte de l’alberg per a les persones sense sostre. 
•Protocol d’accions d’acollida per a persones sense sostre. 
•Tornar a col·laborar amb el projecte Timol d’àmbit comarcal.
•Creació d’oportunitats laborals per a persones amb discapacitat.
•Difusió i suport a la llei de la dependència.



El Sitges de les persones

Joventut

•Accions desenvolupades:
•Propostes formatives a partir dels plans de garantia juvenil.
•Creació del Consell de Joves de Sitges.

•Accions en desenvolupament:
•Desenvolupament del Pla de joventut, amb la incorporació de 
noves activitats amb col·laboració de les entitats del barri del Poble 
Sec i de Sitges.



El Sitges de les persones

Ensenyament

•Accions desenvolupades:
•Jornades de reflexió i participació educativa adreçada a tots els 
agents educatius.
•Campanya als centres de sensibilització per a la lectura.
•Millora de les taxes socials de la matrícula de les llars d’infants.

•Accions en desenvolupament:
•Proposta d’estudi per a l'adequació o reubicació de l’Escola 
d’Adults.
•Concurs de “Bones pràctiques educatives”.
•Estudi d’una proposta viable per a la construcció de l’escola Agnès 
que inclogui altres estudis reglats.
•Col·laboració entre l’Escola d’Adults i els instituts per l’acolliment 
lingüístic dels alumnes nouvinguts.



El Sitges de les persones

Formació per a l’ocupació

•Accions en desenvolupament:
•Recerca de recursos amb altres administracions per desenvolupar 
Plans d’Ocupació en els propers anys.
•Es desenvoluparan programes entre demandants d’ocupació i les 
empreses.
•Es potenciaran espais de trobada entre les persones en procés de 
recerca de feina.
•Programació a l’Escola d’Adults de nous ensenyaments per a 
alumnes majors de divuit anys sense cap titulació.



El Sitges de les persones

Esports

•Accions desenvolupades:
•Donar suport a les entitats i clubs esportius de la Vila, Garraf i les 
Botigues.

•Accions en desenvolupament:
•Estudi de l’ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions 
esportives i signatura de concessions d’ús i convenis.
•Millores en el camp de Futbol d’Aiguadolç.
•Crear la comissió de seguiment que ha de vetllar per l’execució del 
pla de viabilitat de la Piscina Municipal.
•Conveni amb serveis socials per a l’accés de les persones en 
situació de dificultat econòmica.
•Estudi sobre el trasllat del Camp de Rugby.
•Elaboració dels plans d’emergència de les instal·lacions esportives.



Sitges, vila emprenedora 

Turisme i platges (I)

• Accions desenvolupades:
•Certificació Biosphere Destination: signatura del compromís que 
certifica que la nostra vila sigui una destinació sostenible. 
•Municipalització del servei de promoció Turística.
•Presència de Sitges en les fires de Turisme de Congressos
•Donar un nou impuls a l'oci nocturn per prestigiar aquest sector i 
alhora trobar la bona convivència amb el vilatans.
•Remodelació dels espigons de les Anquines.



Sitges, vila emprenedora 

Turisme i platges (i II)

•Accions en desenvolupament:
•Elaborar el reglament del consell de Turisme.
•Cerca d’esdeveniments internacionals esportius.
•Redacció del projecte de condicionament del recinte de Can Milà.
•Desenvolupar un reglament de funcionament on s’especifiqui el 
Pla d’accions de la Taula de Turisme.
•Execució del Pla de qualitat turística.
•Mantenir, millorar i ampliar el mobiliari urbà de les platges.
•Millorar el servei de vigilància a les platges: nou contracte, més 
temporada, material nou.
•Aportació de sorra a les platges.
•Redacció del projecte d’estabilització de la sorra de la platja de 
Sant Sebastià.



Sitges, vila emprenedora 

Projectes estratègics

•Accions en desenvolupament:
•Impuls a les manifestacions culturals, que, en ocasions, tenen 
dificultats per celebrar-se a Sitges, com determinats concerts, 
projeccions, representacions o escenificacions.
•Potenciar les relacions internacionals i institucionals de 
l'Ajuntament de Sitges.
•Donar suport a aquells projectes transversals que puguin tenir 
projecció internacional de Sitges en totes les matèries.



Sitges, vila emprenedora 

Economia

•Accions desenvolupades:
•Reducció progressiva de l’IBI, brossa domèstica i brossa comercial.

•Accions en desenvolupament:
•Renegociar el deute en millors condicions financeres.
•Pla de formació interna per adoptar els procediments necessaris 
per a la facturació electrònica.
•Bonificació per emprenedoria juvenil i ocupació, activitats 
econòmiques cooperatives i empresarials. 



Sitges, vila emprenedora 

Empresa i emprenedoria
•Accions desenvolupades:

•Continuïtat dels “Esmorzars d’empresa” per a diferents sectors de 
l’economia.

•Accions en desenvolupament:
•Modificar el reglament d’usos del Centre d’Empreses Creatives per 
a la seva flexibilització.
•Potenciar les trobades empresarials comarcals per establir 
relacions comercials amb el territori.
•Campanyes de difusió adreçades a les empreses i emprenedors.
•Crear una “Jornada d’empresa social” per explicar els beneficis.
•Establir bonificacions per a les empreses que es vulguin implantar 
a la vila.
•Establir ajudes per a joves i per empreses que donin feina a 
aturats.
•Creació d’un programa informatiu sobre “obrir un negoci”.



Sitges, vila emprenedora 

Comerç, mercats i consum

•Accions desenvolupades:
•Impuls de la “Sitges Shopping Night” i de la “Botiga al carrer”.

•Accions en desenvolupament:
•Impulsar la promoció comercial.
•Fomentar l’associació entre els comerços.
•Execució de la nova ordenança d’establiments cannàbics.
•Debat per a la modificació del pla d’usos del Casc Antic.
•Fer un mapa de terrasses.
•Aplicar la nova ordenança de sorolls.
•Elaboració d’un nou reglament de Mercats no sedentaris.



Cultura amb caràcter
Cultura, tradicions i festes

•Accions desenvolupades:
•Programació permanent d’exposicions artístiques i culturals i del 
Sitges Teatre.
•Continuïtat de la implicació amb les comissions ciutadanes que 
organitzen la celebració de les festes més representatives: Festa 
Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, Carnaval, Corpus, Reis.
•Promocionar i desenvolupar línies d’actuació amb els Museus de 
Sitges.

•Accions en desenvolupament:
•Debat sobre el model de Carnaval de Sitges.
•Definició de l’ús del Mercat Vell a través del Pla d’equipaments.
•Execució de totes les gestions per a la ubicació del Centre 
d’Interpretació de la Festa a l’espai de l’Escorxador.
•Obertura de la biblioteca Santiago Rusiñol.



Cultura amb caràcter
Patrimoni

•Accions desenvolupades:
•Programació d’activitats anuals per a tot tipus de públics.
•Participació de Consorci del Patrimoni de Sitges en els organismes, 
comissions i grups de treball de caràcter municipal i supramunicipal
amb competències en el patrimoni.
•Difusió, ús i gaudi del patrimoni de Sitges.
•Rehabilitació de la planta baixa de Can Falç.

•Accions en desenvolupament:
•Redacció de l’avantprojecte, aprovació i execució del projecte 
d'obres i rehabilitació de Can Falç, Can Llopis i el Palau Maricel.
•Actuacions de consolidació, sanejament, rehabilitació i conservació
dels edificis i col·leccions patrimonials.
•Adquisicions de béns patrimonials (negociació de la compra del 
Patronat).



Qualitat de vida Sostenible
Medi Ambient i Salut Pública (I)

•Accions desenvolupades:
•Desenvolupar projectes de vida saludable (alimentació, 
antitabaquisme, etc.).
•Participar activament en el Consorci Colls de Miralpeix.
•Programa d'inspeccions sanitàries (legionel·losi, plagues, mosquit 
tigre, etc.).
•Accions pedagògiques dirigides a escoles sobre alimentació
saludable, etc.
•Creació d'una nova zona d'esbarjo de gossos.



Qualitat de vida Sostenible
Medi Ambient i Salut Pública (i II)

•Accions en desenvolupament:
• Confraria de Pescadors: col·laborar amb el manteniment de la 
pesca tradicional al municipi. 
•Instal·lació de desfibril·ladors a la via pública i a les instal·lacions 
municipals.
•Habilitació d'espais verds com Can Ferratges, Bòvila II, parc de 
Santa Bàrbara, pati del Patronat ASC, etc.
•Desplegament del Pla de Drogues (col·laboració amb Serveis 
Socials).
•Desplegament de les accions vinculades amb el compliment de 
l'Ordenança sobre la tinença i protecció dels animals.
•Desplegament del conveni de col·laboració amb l'Associació Contra 
el Càncer de Sitges i altres.
•Programa de racionalització de les colònies de gats, aus, etc.
•Potenciació del cens de gossos i desplegament del Projecte DNA.



Qualitat de vida Sostenible

Urbanisme i habitatge social (I)

•Accions desenvolupades:
•Enllestir i impulsar el Pla Local d'Habitatge.
•Convocatòria d'ajuts per al lloguer.

•Accions en desenvolupament:
•Dissenyar el model d'habitatge social, en especial a les finques
derivades de la reparcel·lació de la Plana i Santa Bàrbara. 
•Creació del Parc d'habitatge d'Emergència amb l’impuls de la 
urbanització de la Plana i Santa Bàrbara per fases.
•Desenvolupar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni (PEPPAC) i 
de les Masies.



Qualitat de vida Sostenible

Urbanisme i habitatge social (i II)

•Accions en desenvolupament:
•Suport als projectes d'expansió d'entitats singulars com la 
Fundació Ave Maria, Escola Pia, Fundació Pere Stämpfli, entitats 
esportives.
•Consolidació de la trama urbana al municipi (Modificació Puntual 
XXXVI  Trama Consolidada).
•S’ha creat el Consell de Territori.
•Projecte d’adequació de la C-246- avinguda de Les Botigues.
•Projecte renovació escola adults, Ràdio Maricel i Maricel Televisió.
•Projecte de construcció del centre cívic de Les Botigues.
•Projecte de remodelació del Passeig Marítim de Les Botigues.



Qualitat de vida sostenible

Serveis Urbans (I)

•Accions desenvolupades:
•Campanya de recollida selectiva als establiments comercials.
•Increment del servei de recollida de papereres a tot el centre 
històric.
•Increment de la recollida selectiva de vidre.
•Aprovació inicial del Pla de Mobilitat i procés de participació.
•Fer un manteniment sostenible i racionalitzat de manera integral
de tots els serveis de la Regidoria.
•Millorar la concessió de la recollida de la brossa a través d’accions 
conjuntes.



Qualitat de vida sostenible

Serveis Urbans (i II)

•Accions en desenvolupament:
•Crear un mapa de barris de la Vila, Garraf i Les Botigues on es 
recullen les necessitats i demandes des d’una perspectiva global.
•Fer el projecte tècnic de vianalització dels carrers.
•Neteja integral dels contenidors i del seu entorn.
•Ampliació del servei de recollida de la brossa a Les Botigues.
•Ampliació del servei de neteja, increment de contenidors i de la 
freqüència de la recollida.
•Suport a la inserció laboral a través d’un contracte de jardineria 
que ampliarà el servei actual.
•Instal·lació de parcs infantils inclusius a Sant Sebastià, Terramar i 
Can Robert, seguint la proposta del Consell d’Infants.



Qualitat de vida sostenible

Governació

•Accions desenvolupades:
•Manteniment del patrullatge diari a la Vila, a Garraf i a Les 
Botigues.
•Coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local per 
garantir la seguretat i reduir els delictes.
•Creació del cos local de Voluntaris de Protecció Civil.
•Comissió informativa de la venda ambulant.

•Accions en desenvolupament:
•Intensificació del control dels Habitatges d’Ús Turístic.
•Adquisició de nous vehicles i de material de protecció individual 
per als agents de Policia Local.



Govern obert
Organització, admin. electrònica i recursos humans
•Accions desenvolupades:

•Implantació de la factura electrònica.
•Implantació de la factura digital.
•Abonament als treballadors municipals de la Paga Extra de l’any 
2012.

•Accions en desenvolupament:
•El procés de selecció de la Gerència i les Direccions.
•Constitució de la comissió de seguiment de l'administració
electrònica.
•Implantació inicial de l'expedient electrònic.
•Implantació de la signatura electrònica.
•Renovació d'equipament informàtic i telefonia mòbil.
•Pla de formació municipal transversal en administració electrònica 
i govern obert. 
•Millora i augment del dies d’assumptes propis.
•Valoració de tots els llocs pendents de valoració des de l’any 2009.



Govern obert
Transparència i participació

•Accions desenvolupades:
•Afegir un membre de l’oposició en la taula de contractació
municipal.
•Aprovació del codi ètic municipal en contractació de l'Ajuntament 
de Sitges.
•Nomenament del delegat de l’Ajuntament del poble de Garraf.

•Accions en desenvolupament:
•Revisió del Projecte de Pressupost Participatiu per tal de proposar 
un nou format pactat amb tots els grups amb representació
municipal.
•Procés de participació ciutadana per elegir representants 
institucionals a Garraf i Les Botigues.
•Aprovació de la comissió d'estudi en contractació reservada a 
empreses d'inserció i entitats. Comissió oberta als membres de 
l'oposició.



Cap a un nou estat

•Accions desenvolupades:
•Compromís institucional amb el procés de transició Nacional.
•Promoure i aprovar totes i cadascuna de les mocions i/o accions 
polítiques, en l'àmbit municipal, a favor del procés constituent del 
nou estat català independent, a proposta de la Presidència del 
Govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i de les 
entitats socials sobiranistes.
•Interpretació de l’himne Nacional en diades i esdeveniments de 
rellevància.
•Onejar la senyera en llocs representatius del municipi.


