
 

  

 

             



 

 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
Us presentem el programa de la candidatura d’ERC- Sitges per a les eleccions 
del 24 de maig de 2015. 
 
Aquest document és fruit d’un treball fet, des de la tardor passada fins ara, per 
sitgetans i sitgetanes, militants i simpatitzants del nostre partit,  mitjançant 
diverses comissions creades per a cadascuna de les grans temàtiques  
relacionades amb la vida social, cultural i política de la nostra vila. 
 
Ens hem assessorat i hem parlat amb persones expertes o coneixedores dels 
diferents àmbits en què hem estructurat aquest programa electoral. 
 
L’hem explicat i comentat amb tots aquells veïns i veïnes que han volgut 
acompanyar-nos en els quatre col·loquis organitzats sota el lema “l’esquerra 
que t’escolta”, introduïts per persones amb un  coneixement ampli i general 
sobre l’acció política que cal fer per tal què Sitges sigui una vila oberta, 
acollidora per a tothom, cohesionada, emprenedora, sostenible. 
 
També hem recollit tots aquells suggeriments i aportacions fetes per part dels 
nostres candidats. 
 
Som una candidatura de sitgetans i  sitgetanes d’edats, identitats personals, 
dedicacions i experiències professionals diferents i diverses, amb un projecte  
republicà, d’esquerres i compromès amb el país i la constitució de la nova 
República catalana. Formem part d’una marca política amb solvència, de base 
local i nacional,  amb credibilitat i compromís de canvi i de regeneració 
democràtica. 
 
Volem compartir aquest projecte per a Sitges amb tots els veïns i veïnes de la 
nostra vila, amb l’objectiu de fer possible la governabilitat del nostre 
ajuntament durant en els propers quatre  anys, amb la nostra candidata, 
l’Aurora Carbonell,  com a futura alcaldessa. 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

Sitges vila oberta i acollidora per a tothom 
Programa d’acció de govern 

 
 
1. Sitges, municipi compromès amb la independència. 

 
 

1.1 Tots som cridats a decidir com volem que sigui el nostre municipi en 
l’inici del procés constituent d’un nou país, la República Catalana. 
 
   
1.2 La independència és l’oportunitat per generar una nova manera de fer 
política municipal i per forjar un poder local que construeixi el nou país, de 
baix a dalt. 
 
 
1.3 Amb una legislació catalana, superarem les actuals limitacions de 
l’Estat espanyol que avui condicionen el govern de la  nostra vila. 
 
 
1.4 Col·laborarem des dels àmbits local, comarcal i regional a la 
regeneració política de Catalunya. 
 
 
1.5 Des del municipi treballarem per fer xarxa territorial de serveis, 
participant en els ens supramunicipals. 
 
 
1.6 Defensem la Vegueria Penedès. 
 
 
1.7 Ens comprometem a que l’Ajuntament de Sitges tingui un paper actiu 
dins l’Assemblea de Municipis (AMI) i a què el nostre grup municipal 
promogui campanyes a favor d’obtenir una majoria independentista en les 
eleccions del 27 de setembre. També a formar part de l’assemblea de 
càrrecs electes de Catalunya que es pugui constituir. 

  



 
 
 

2.  Sitges, vila cohesionada. 
 

2.1. Lluitarem contra la pobresa i les desigualtats, com a garantia dels drets 
i llibertats més bàsiques de les persones.  

 
2.1.1. Farem que la Regidoria de Benestar lideri políticament l’acció social a 
Sitges. Impulsarem el Consell Municipal de Serveis Socials, òrgan consultiu i 
de participació format per l’Ajuntament, les entitats, grups i associacions que 
treballin en qualsevol activitat de servei a les persones. 

 
2.1.2. Coordinarem les nostres accions amb els Departaments de Benestar i 
Família i de Salut de la Generalitat i amb la resta d’administracions 
supramunicipals. 
 
2.1.3 Farem que les polítiques de prevenció d'exclusió social siguin un dels 
eixos clau de l'acció de govern. 
 
2.1.4. Crearem un mapa de necessitats i serveis socials per a determinar la 
consegüent acció política municipal. 
 
2.1.5. Actuarem transversalment i de manera integral des de totes les 
regidories per combatre les situacions de precarietat social. 
 
2.1.6. Donarem suport a totes les entitats i agents socials d'àmbit local i de 
caràcter no lucratiu que tenen experiència i treballen amb persones en risc 
d'exclusió social tot afavorint un tracte fiscal específic. 
 
2.1.7.Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant 
tots els models familiars. 
 
2.1.8. Desenvoluparem accions de formació i suport a aquells que tenen 
cura de les persones dependents i promourem programes d'ajut adreçats a 
l'esmentat col·lectiu. 
 
2.1.9. Treballarem transversalment per prevenir i atendre les situacions de 
maltractaments o violència tant de dones com d'homes, tenint en compte les 
diferents identitats individuals i models familiars diversos. 
 
2.1.10. Treballarem per fer efectiu el dret a l’habitatge de les persones amb 
menys recursos. 
 
2.1.11. Impulsarem la reobertura del Rusc amb la seva funció inicial de 
suport als infants amb carències socials i familiars. 

 
2.1.12. Promourem polítiques d'inserció laboral per a persones amb 
discapacitats. 

 



 
 
 

2.2. Tindrem la salut i l’activitat física com a garantia dels drets i llibertats 
més bàsiques de les persones. 

 
2.2.1. Promourem polítiques de suport a l’autonomia de la gent gran que viu 
sola. 
 
2.2.2. Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la 
cobertura amb tele-assistència, especialment a persones majors de 75 anys 
que viuen soles. 
 
2.2.3. Reforçarem els programes d’educació sanitària i sexual, fent especial 
incidència en la diversitat sexual.  
 
2.2.4. Promourem l’activitat física i l’esport com a eina de promoció de la 
salut habilitant també espais públics a l'aire lliure. 
 
2.2.5. Ampliarem la zona d’horts urbans i en destinarem a persones amb 
dificultats econòmiques. 
 
2.2.6. Impulsarem el retorn del servei del CAS a Sitges. 
 
2.2.7. Crearem espais d’usos múltiples per desenvolupar activitats de 
caràcter  lúdic a l’aire lliure per a totes les edats. 
     
2.2.8. Vetllarem per assegurar una assistència sanitària d'urgència les 24 
hores del dia. 
 
2.2.9. Tindrem cura de la salut ambiental i en especial atenció al tractament 
de les plagues. 

 
 

2.3. Treballarem per la qualitat i el prestigi de l’escola pública com a eina 
per a la igualtat d’oportunitats efectiva, al llarg de tota la vida. Amb la 
llengua i la cultura catalanes com a pal de paller d’una educació que 
consideri la diversitat com a factor positiu d’enriquiment individual i 
col·lectiu. 

 
 

2.3.1. Desenvoluparem una gestió política eficaç, racional i transparent de 
les competències municipals en matèria educativa, mitjançant la informació 
pública i la interlocució amb tots els sectors de la comunitat educativa. 
 
2.3.2. Apostarem per unes partides pressupostàries municipals que prioritzin 
l’educació com un dels pilars fonamentals de la societat del benestar. 

 
2.3.3. Elaborarem un pla de millora, adequació i actualització de les     
instal·lacions escolars dels centres públics de la vila. 



 
 
 
 

2.3.4. Establirem un protocol d’usos públics dels espais escolars (patis, 
biblioteques, etc.) en horaris extraescolars. 
 
2.3.5. Dinamitzarem el Consell Escolar Municipal, amb representació de  tots 
els estaments educatius, com a òrgan de consulta i assessorament i de 
participació i coordinació democràtica de la comunitat educativa. 
 
2.3.6. Impulsarem projectes de recerca i d’investigació sobre la realitat actual 
i històrica de Sitges, en qualsevol dels camps del coneixement, per tal de ser 
incorporades en els plans d’estudis locals, així com de programes 
d’aprenentatge de servei a la comunitat i de foment de la lectura impulsats 
des dels mateixos centres educatius, en el marc de l’autonomia de centre. 
 
2.3.7. Col·laborarem amb tots els centres educatius de la vila per tal 
d’afavorir l’èxit i la reducció del fracàs escolar, especialment entre els joves, 
tant en l’etapa obligatòria com post obligatòria. 
 
2.3.8. Afavorirem programes d’entorn vinculats amb el món laboral, de 
formació professional i de transició al treball per a joves. 
 
2.3.9. Reforçarem la formació continuada en totes les edats, mitjançant 
l’educació infantil i  la formació d’adults entesa aquesta com a segona 
oportunitat, d’actualització de competències i d’acollida  i dinamització 
lingüística i cultural per a tota la població resident al municipi. 
 
2.3.10. Donarem suport a  l’educació formal i no formal d’ensenyaments 
musicals, de dansa i d’arts. 
 
2.3.11. Col·laborarem, des del municipi, amb el Departament d’Ensenyament 
i el Parlament de Catalunya, per tal d’establir un model educatiu català, 
públic i de qualitat. Que de manera consensuada asseguri l’estabilitat dins la 
comunitat educativa, la igualtat d’oportunitats per a tothom i la cohesió social 
a la vila i a Catalunya, amb la formulació d’un nou Pacte Nacional per a 
l’Educació i una nova Llei d’Educació de Catalunya. 
 
2.3.12. Fomentarem l’ús entre els estudiants del transport sostenible i públic 
mitjançant tarifes reduïdes. 
 
2.3.13. Promourem el suport d’un educador social en els centres              
d’ensenyament. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.4. Tindrem la cultura com a motor d’una ciutadania lliure i compromesa 
amb la societat. 

 
2.4.1. Farem que la Regidoria de Cultura lideri l’acció cultural a Sitges, amb 
una bona coordinació entre les entitats, associacions, el Consorci del 
Patrimoni de Sitges, les biblioteques i l’arxiu municipal. 
 
2.4.2. Impulsarem el projecte de la biblioteca/arxiu al Parc de Can Robert. 
 
2.4.3. Gestionarem la recuperació del Patronat, per la seva utilització com un 
espai d’usos polivalent per les entitats culturals. 
 
2.4.4. Considerem que la cultura popular de la nostra vila és un patrimoni 
comú de tots els sitgetans, que cal preservar i desenvolupar sense un control 
polític directe. Tanmateix la potenciarem com a valor d’identitat i personalitat 
col·lectiva nacional. 
 
2.4.5. Tindrem cura de la conservació i promoció del nostre patrimoni, 
natural, cultural, arquitectònic, artístic i urbanístic. 
 
2.4.6. Conservarem i potenciarem Sitges com a museu a l’aire lliure. 
 
2.4.7. Donarem suport a les activitats culturals sorgides des de la iniciativa 
local. 
 
2.4.8. Millorarem i actualitzarem contínuament els senyals indicatius de les 
zones d’interès. 
 
2.4.9. Crearem el Consell dels Joves.  
 
2.4.10. Promourem preus especials per a joves en les entrades als museus. 
 
2.4.11. Promourem conjuntament amb els agents culturals de la vila, 
esdeveniments periòdics adreçats als joves, amb la finalitat d’introduir-los en 
els diferents camps de la cultura.  
 
2.4.12. Promourem les parelles lingüístiques entre els joves de la vila i amb 
d'altres provinents de diferents llengües i cultures. 
 
2.4.13. Treballarem perquè els joves tinguin espais d’oci alternatius. 

 
2.4.14. Apostem per la millora de l’Espai Jove, per tal que tingui una funció 
social i educativa més àmplia. 
 
2.4.15. Adequarem els horaris de l’Espai Jove a les necessitats dels usuaris, 
especialment els caps de setmanes, estiu i període d’exàmens.  

 



 
 
 

2.4.16. Revisarem els convenis existents amb entitats juvenils de la vila. 
 
2.4.17. Revisarem el pla d’usos del parc de Can Rocà, amb finalitats 
lúdiques  juvenils. 
 
2.4.18. Treballarem perquè els joves accedeixin a cursos de formació en el 
lleure, i els oferirem pràctiques a les entitats de la vila.  

 
2.5. L’esport com a eina lúdica de formació de les persones. 

 
2.5.1. Des de la Regidoria d’Esports i amb la col·laboració del Patronat 
Municipal d’Esports prepararem un complert estudi dels diferents espais 
municipals, tant a nivell estructural com de personal, per tal d'establir un 
projecte col·lectiu d'esports per a la vila. 
 
2.5.2. Oferirem cursos de primers auxilis al personal dels diferents espais 
esportius municipals. 
 
2.5.3. Fomentarem l’esport base femení. 
 
2.5.4. Promourem els plans d’esport escolar no competitiu en col·laboració 
amb els diferents clubs esportius de la vila. 
 
2.5.5. Recuperarem els cursos de vela i ampliarem les hores de natació 
escolars. 
 
2.5.6. Donarem suport al futbol sala en general i en especial a la lliga de 
futbol sala de Sitges.  
 
2.5.7. Instal·larem desfibril·ladors als equipaments esportius municipals. 
 
2.5.8. Promourem la creació de pistes de futbol-sala i bàsquet a l'aire lliure 
als diferents barris de la vila. 
 
2.5.9. Revisarem les instal·lacions de l’skatepark i el seu entorn. 
 
2.5.10. Promourem circuits esportius a diferents barris de la vila, instal·lant 
els equipaments necessaris. 
 
2.5.11. Donarem suport a esdeveniments esportius respectuosos amb 
l’entorn.  
 
2.5.12. Coordinarem activitats amb els municipis de la comarca.   

   
2.5.13. Revisarem els preus de la piscina municipal pel que fa a les tarifes 
per a col·lectius específics. 

 



 
 
 
 

3. Sitges, vila sostenible. 
 

3.1 Apostem per un urbanisme humanista que potenciï l’àgora ciutadana i 
la interrelació social. 

 
3.1.1. Treballarem per una imatge de Sitges cohesionada i coherent amb 
l’entorn i la història de la vila. 
 
3.1.2. Vetllarem perquè la retolació del comerç mantingui una coherència i 
qualitat. 
 
3.1.3. Promourem la substitució per fases del mobiliari urbà, amb criteris 
sostenibles defugint els estils impersonals i freds. 
 
3.1.4. Promourem un Pla de Barris per tal de millorar els espais comuns i de 
serveis en tot el territori urbà. 
 
3.1.5. Treballarem perquè la distribució interior de mercaderies es faci de 
manera racional i amb el menor impacte possible per als veïns. 
 
3.1.6. Treballarem per disminuir i eradicar les barreres arquitectòniques de la 
xarxa actual. 
 
3.1.7. Potenciarem l’ús del transport més sostenible. 
 
3.1.8. Ampliarem la xarxa de carrils bici, fent-los lògics i segurs. 
 
3.1.9. Promourem el lloguer de bicicletes com a mitjà de transport sostenible. 

 
3.1.10. Treballarem per l’ampliació dels horaris dels trens en direcció 
Barcelona en la darrera franja horària, així com l’ampliació i millora dels 
horaris de l’autobús nocturn per tal que doni servei al poble de Garraf i les 
Botigues de Sitges. 
 
3.1.11. Treballarem per crear aparcaments dissuassoris, connectant-los amb 
el centre de la vila amb camins de vianants de qualitat. 
 
3.1.12. Revisarem les zones blaves d’aparcament. 
 
3.1.13. Impulsarem un pla de vianalització consensuat del centre de la vila. 
 
3.1.14. Revisarem les ordenances sobre l’ús  de les terrasses a la via pública 
d’una manera racional. 

  



 
 
 

3.2. Tindrem la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de 
la identitat col·lectiva. 

 
3.2.1. Reafirmem el nostre compromís amb la millora de les platges. 
 
3.2.2. Vetllarem pel compliment dels acords amb el Ministerio de Medio 
Ambiente, per tal d’estabilitzar la franja litoral, instal·lant espigons submarins 
a les nostres platges. 
 
3.2.3. Vetllarem per la qualitat i idoneïtat de la sorra, l’aigua i els serveis a les 
platges.  
 
3.2.4. Treballarem per la recuperació de les banderes blaves. 
 
3.2.5. Eliminarem les despeses innecessàries com la ISO 14001, dedicant 
part d’aquest pressupost a millorar el mobiliari urbà dels espigons. 
 
3.2.6. Treballarem perquè el mobiliari urbà dels passejos de les Botigues i de 
Garraf mantinguin un criteri unificat. 
 
3.2.7. Treballarem en la promoció i conservació dels Colls Miralpeix. 
 
3.2.8. Treballarem amb els municipis veïns per tal de potenciar un camí de 
ronda Sitges – Vilanova. 
 
3.2.9. Treballarem en la potenciació de la Reserva Marina protegida del 
Garraf. 
 
3.2.10. Treballarem en el desenvolupament de la segona fase de protecció 
de la Reserva Marina del Garraf. 
 
3.2.11. Promocionarem el Parc Natural del Garraf, en col·laboració amb les 
administracions supramunicipals. 
 
3.2.12. Treballarem en l’ús lúdic del Parc, rehabilitant itineraris a peu i/o amb 
bicicleta, senyalitzant-los degudament. 
 
3.2.13. Potenciarem l’ús agrícola i ramader del Parc. 
 
3.2.14. Treballarem per fer realitat el turisme rural al Parc. 
 
3.2.15. Promourem plans educatius i de divulgació del patrimoni natural. 

 
3.2.16. Vetllarem pel compliment de la legislació i normativa ambiental de les 
activitats extractives que operen al Parc Natural del Garraf. 

 
3.2.17. Revisarem els plans de restauració de les pedreres. 



 
 

 
 

3.2.18. Un cop acabades les concessions de les pedreres, promourem la 
seva restauració amb vinyes, tot recuperant el paisatge tradicional agrícola 
del Garraf i donant així una nova sortida al sector agrícola local a mes a mes 
de potenciar els productes Km 0. 

 
3.2.19. Activarem un mapa de riscos naturals, que orienti el POUM. 
 
3.2.20. Evitarem el creixement il·limitat del sòl urbanitzable. 
 
3.2.21. Promourem un estudi rigorós, sobre la gestió, l’ús responsable i el 
cost del servei d’aigua potable.   
 

 
3.3 Potenciarem la actitud cívica per a l’adopció d’energies netes i el residu 
zero. 

 
3.3.1 .Insistirem en les campanyes de sensibilització, per la recollida 
selectiva de deixalles. 
 
3.3.2 . Treballarem amb escoles i instituts per tal d’incrementar la sensibilitat 
respecte al concepte “residu zero”. 
 
3.3.3 . Potenciarem la deixalleria municipal i crearem la deixalleria mòbil. 
 
3.3.4. Promourem un pla de recollida selectiva per barris amb dates i horaris 
clars. 
 
3.3.5. Promourem campanyes d'orientació sobre la recollida selectiva 
adreçades als visitants.  

  
 

3.4 Potenciarem les actituds responsables vers l’entorn, tindrem cura de la 
reposició i del manteniment dels jardins i el mobiliari urbà, així com del bon 
i eficient funcionament dels serveis públics. 

 
3.4.1. La neteja dels carrers de Sitges serà una prioritat d’aquest 
Ajuntament, ampliarem les papereres i els punts de recollida de brossa. 
  
3.4.2. Farem que totes les fonts del municipi tornin a funcionar. 
 
3.4.3. Crearem espais acotats per als gossos i controlarem que tots estiguin 
identificats amb el corresponent xip. 

  



 
 

3.5. Farem de Sitges una vila còmoda i adaptada a les persones amb 
limitacions físiques i sensorials.  
  
3.6. Treballarem per fer efectiu el dret a l’habitatge dels joves. 

 
3.6.1. Fomentarem l’habitatge de lloguer.  
 
3.6.2. Fomentarem la construcció d’habitatge protegit en espais urbans 
dedicats fonamentalment al lloguer. Impulsarem contractes de masoveria 
urbana.  

 

4. Sitges, vila acollidora 
 

4.1. Defensarem el tarannà obert, lliure i acollidor de Sitges, perquè 
tots els vilatans i visitants el puguem compartir. A la nostra vila han 
de tenir cabuda totes les expressions de les identitats individuals. 

 
4.1.1.Promourem campanyes de sensibilització contra l’homofòbia i la 
transfòbia, especialment en aquells espais on més es manifesten com són 
els centres escolars i els espais d’oci nocturn.  

 
4.2. Potenciarem la marca Sitges com a referent de primera magnitud i de 
renom internacional. 

 
4.2.1. Totes les regidories de l’Ajuntament treballaran coordinadament amb 
aquesta finalitat. 

 
4.3. Impulsarem les polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte 
a les persones i a l’espai públic com a principals elements de promoció i 
defensa de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
4.4. Vetllarem pel compliment d’una nova Ordenança municipal de 
convivència i ús de l’espai públic. 
 
4.5. Potenciarem un servei de seguretat tan proper als ciutadans com sigui 
possible, a fi de facilitar un major coneixement de les problemàtiques del 
territori.  
 
4.6. Establirem la figura del policia local de proximitat, amb un 
desplegament a tots els nuclis de la vila. 
 
4.7. Ampliarem la coordinació entre els serveis municipals de seguretat i 
emergències amb els agents o institucions dependents d’altres 
administracions, ja siguin bombers, agrupacions de defensa forestal o 
cossos de protecció civil. 

 
4.8 Treballarem conjuntament amb els Bombers Voluntaris de Sitges, per 
tal d’adequar i millorar les seves instal·lacions i optimitzar els serveis.  



 
 
 
 

5. Sitges, vila emprenedora en l’ocupació 
 

5.1.Aproparem l’administració municipal a l’empresari i al nou emprenedor. 
 

5.1.1.L’Ajuntament com a facilitador i coordinador d’activitats 
empresarials, oferirà espais, mitjans tècnics, organitzatius i de 
contactes. 

 
5.2. Farem que  l’administració sigui simple i comprensible. 
 
5.3. Oferirem  ajuts, moratòries, condonacions de taxes i impostos a 
determinats nous emprenedors. (bàsicament autoempreses i empreses 
intensives en treball qualificat amb compromís de permanència a la vila).  
 
5.4. Potenciarem i defensarem el comerç urbà com a mecanisme que           
afavoreix la dinamització i la vitalitat de la vila. 
 
5.5. Per tal de potenciar l’ocupació i les empreses locals, garantirem que en 
qualsevol contractació duta a terme per l’ajuntament es convidarà a 
participar a les empreses sitgetanes competents en la matèria i en igualtat 
de condicions es prioritzin les empreses locals. 
 
5.6. Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç, tant en 
la retolació com en l’atenció al client, difondrem el missatge que l’idioma 
és un valor afegit a la qualitat del servei. 
 
5.7. Afavorirem la col·laboració del comerç en els diferents esdeveniments 
de la vila. 
 
5.8. Potenciarem el mercat municipal com a espai que compleix les 
funcions d’accessibilitat, proximitat, dinamització de la vila i punt de 
trobada dels ciutadans. 
 
5.9. Vetllarem per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no 
sedentaris i per la seva continuïtat com a canal de distribució de 
proximitat. 
 
5.10. Promourem el consum del producte autòcton i de proximitat, 
especialment els  agrícoles i pesquers. Consum Km 0, tant en comerços 
com en restauració i hostaleria. 
 
5.11. Treballarem per establir un mercat ambulant a les Botigues de Sitges. 

  



 
 
 
 

6. Sitges, vila emprenedora en el turisme. 
 

6.1. El turisme és una font de riquesa generadora de llocs de treball i que 
facilita l’equilibri territorial del país. Així mateix, per als ajuntaments d’ERC, 
constitueix una línia d’actuació estratègica que engloba potencialitats 
locals com les culturals, paisatgístiques o econòmiques presents al 
municipi, i és una aportació a la  identificació nacional de Catalunya. 
 
6.2. Hem de convertir Sitges en el referent del turisme responsable amb 
l’entorn.  
 
6.3. Donarem suport a l’oferta turística que posi en valor la identitat pròpia 
de Sitges. 
 
6.4. Potenciarem un turisme basat en la recerca de noves tendències per tal 
de competir amb d’altres destinacions turístiques. 
 
6.5. Impulsarem una taula de coordinació entre els sectors públic i privat, 
per tal de liderar una política comuna envers el turisme. 
 
6.6. Treballarem per dignificar els accessos a la vila, per carretera i 
ferrocarril. 
 
6.7.Treballarem conjuntament amb l’Associació Turística de Serveis de 
Platges de Sitges. 
 
6.8. Confeccionarem un calendari estable d’activitats al municipi, vetllant 
per la rendibilitat social i econòmica de les propostes. 
 
6.9. Treballarem per un turisme que respecti la diversitat d’identitats i 
dinamitzarem l’oci i el turisme LGBT . 
 
6.10. Treballarem perquè Sitges continuï sent un referent en el turisme de 
congressos. 
 
6.11. Potenciarem el turisme lligat a la gastronomia, àpats km 0, i 
l’enoturisme. 
 
6.12. Treballarem per potenciar el turisme lligat al Parc Natural del Garraf, 
senderisme, geologia, etc. 
 
6.13. Promourem el turisme lligat als esports nàutics i en general a la 
promoció esportiva. 

 
 
 



 
 
 

6.14. Treballarem contra la contaminació acústica tot respectant els veïns i 
les zones  amb activitat d’oci. Hem d’aconseguir una vila on el descans 
també sigui un atractiu turístic.  

 
6.15. Promourem la recollida de brossa, menys sorollosa, carrers més nets 
i amb més papereres.  
 
6.16. Treballarem per aconseguir un acord amb el sector hoteler per oferir 
una targeta d’aparcament turística.  
 
6.17. Gestionarem de forma transparent la taxa turística. 
 
6.18. Confecció d’una APP Turística de Sitges per a mòbils que informi de 
les activitats, els llocs d’interès històric, cultural, turístic, horaris i serveis. 
Potenciarem l’interoperativitat entre l’administració pública i les empreses 
turístiques locals. 

 
 

7. Sitges, vila amb una gestió transparent i de servei al ciutadà. 
 

7.1.  Prioritzarem, en l’elaboració pressupostària, la inversió destinada als 
serveis a les persones i la despesa per promoure l’activitat econòmica 
local com a mesures per a fomentar la cohesió social i l’ocupació. 
 
7.2.  Contindrem la pressió fiscal dins d’uns límits raonables, els ingressos 
han de ser suficients. L’administració local ha de fer esforços de contenció 
de la despesa per tal de reduir el dèficit i l’endeutament. Els esforços de 
l’administració han de ser proporcionals als que es veuen obligats a fer els 
seus administrats. 

 
7.2.1. Treballarem per tal de mantenir l’IBI en el 0,85%. 

 
7.3.  Treballarem per la implantació dels pressupostos participatius, per tal 
que els ciutadans puguin opinar sobre el pressupost municipal, establint 
prioritats, l’abast de les inversions o els treballs a realitzar.  

 
7.3.1. Serem escrupolosos en el compliment de les bases de les 
convocatòries. 
 
7.3.2. Es proposaran a l’inici de la legislatura. 

 
7.4. Desenvoluparem una gestió política eficaç, racional i transparent de les 
competències municipals, mitjançant la informació pública i la interlocució 
amb tots els agents socials i amb la ciutadania en general. 

  
  



 
 
 
 

7.5. Obrirem els plens municipals a la participació real dels ciutadans. 
 

7.5.1. Es facilitarà l’accés al pressupost de l’Ajuntament amb detall, per 
regidories i partides. 
 
7.5.2. Es donarà compte de manera semestral, per regidories i projectes. 
 
7.5.3. Es donarà compte dels ingressos i de les despeses de tots els 
esdeveniments i festes que tinguin lloc a la vila. 

 

7.6. Donarem accés a la informació, amb l’objectiu de proporcionar eines 
perquè el ciutadà pugui exercir el control i seguiment de les polítiques 
públiques. 

 
7.6.1. Millorarem el web de l’Ajuntament, fent-lo dinàmic i que generi 
accessos directes des de la pàgina d’inici, segons la informació més  
consultada. 
 
7.6.2. Generarem un espai públic al web municipal per a les associacions i 
els partits polítics amb seu a la vila. 
 
7.6.3. Donarem valor a l’agenda d’activitats. 
 
7.6.4. Dotarem dels mitjans necessaris l’OAC pel seu perfecte funcionament. 
 
7.6.5. Aproparem l’administració al ciutadà, fer-la simple i comprensible 
mitjançant la implantació de les TIC (2.0).  
 

 
7.7. La transparència serà el valor del nostre govern.  

 
7.7.1. Els nostres càrrecs electes no es presentaran a més de dues 
legislatures. 
 
7.7.2. Publicarem les dades relatives als polítics remunerats: sous, renda i 
patrimoni a l’inici i al final del mandat. 
 
7.7.3. En el supòsit que calgués contractar personal eventual, el seu sou no 
serà mai superior al de l’alcalde de la vila. 
 
7.7.4. Establirem la plataforma única de compres i contractacions.  
 
7.7.5. Posarem a l’abast del ciutadà totes les dades i la informació municipal, 
d'acord a la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana. 

 
 



 
 
 
 

7.8. Recursos Humans 
 

7.8.1. Optimitzarem el capítol de recursos humans, definint totes les àrees i 
funcions a l’Ajuntament. 
  
7.8.2. Simplificarem amb les noves tecnologies les tasques administratives, 
permetrem d’aquesta manera assignar al personal  tasques de més valor 
afegit.  
 
7.8.3. Vetllarem per la formació d’equips de treball motivats i productius.  
 
7.8.4. Farem del servei a l’administrat la primera vocació de tot el personal. 
 
7.8.5. Vetllarem per la formació continuada dels treballadors municipals, 
facilitant-los l’accés a cursos de formació especialitzada, de formació en 
habilitats personals o de formació en les TIC, per tal de mantenir els més alts 
nivells d’eficiència, eficàcia i servei. 
 
7.8.6. Vetllarem per una contractació basada en els principis d’igualtat. 
 
7.8.7. Impulsarem un procés de desburocratització i d’agilització dels 
processos i circuits administratius interns de l’administració municipal.  
 
7.8.8. Ampliarem el personal responsable del control de l’ocupació de la via 
pública, terrasses i horaris d’establiments. 
 
7.8.9. L’ajuntament de Sitges s’ha de comprometre a que tots els ciutadans 
obtinguin resposta a cadascuna de les preguntes o demandes que formulin i 
alhora poder estar informats en tot moment del corresponent procés de 
tramitació. 
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