


Després de 4 anys al govern de Sitges gestionant més del 70% del pressupost, 

acumulem ja una gran experiència a l'esquena. Hem aprés molt i hem estat capaços 

de fer avançar projectes, com la nova valoració dels llocs de treball de l'Ajuntament, 

la construcció de l’escola Agnès o la municipalització de l’agència de turisme. 

Per aquest motiu, hem volgut redactar per a les eleccions municipals del 26 de maig 

un programa electoral realista, amb mesures i projectes que estem segurs que són 

viables. Mesures que creiem que ens ajudaran a posar les persones al centre de les 

polítiques de la vila, que ens ajudaran a assolir un Sitges més sostenible i que ens 

serviran per afrontar el principal repte del Sitges del futur: l'habitatge. 

Teniu a les mans un programa republicà, reflex dels 88 anys de història impol·luta 

d’Esquerra Republicana. 88 anys de republicanisme. I en aquest document es plasma 

la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la sororitat, la cohesió social, la nostra riquesa 

pluricultural, la convivència, tots els valors que fan ser Esquerra Republicana el pal 

de paller del republicanisme actual. No cal dir doncs que en els propers 4 anys el grup 

municipal d’Esquerra Republicana serà sempre al costat del republicanisme. Com hi 

ha estat sempre.  

Per Esquerra Republicana aquest document no és només un programa. És el reflex 

de com ens imaginem el Sitges que vindrà, que entenem que l'hem de fer entre totes 

i tots, per això les entitats han estat part fonamental per redactar aquest document. 

Un Sitges del futur que el volem per a tothom, per això, hem intentat tenir en compte 

tots els col·lectius en aquest programa.  

Però no només és un reflex del Sitges del futur, és un compromís amb tu, amb els 

teus, amb els nostres, amb tots i totes les sitgetanes. Un compromís per fer avançar 

Sitges. Un Sitges dinàmic, viu, pluricultural, que estima a qui vol i com vol, que és 

respectuós amb l'entorn, un Sitges per viure i treballar, un Sitges, que avança amb tu 

Aurora Carbonell i Abella 
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Fem avançar l’habitatge 
Entenem que el problema de l’habitatge és un problema global i que ha d’anar 

acompanyat de millores laborals i socials. No només cal donar un lloc digne per viure-

hi sinó que cal avançar cap a fer una vida digna pels sitgetans i sitgetanes. 

L’habitatge assequible i de qualitat és una condició necessària per al 

desenvolupament local: incideix en la capacitat de despesa de la població, la 

configuració dels mercats de treball locals i, en general, és indispensable per al 

benestar i la cohesió de la població. Per tant, des d’ERC Sitges i com a prioritat de 

Govern, treballarem per donar habitatge assequible a tothom amb les següents 

propostes: 

- Cal oferir un assessorament especialitzat: 

Potenciarem l’Oficina Local d’Habitatge conjuntament amb l’OAC i l’Espai Jove per tal 

d’oferir assessorament especialitzat sobre habitatge (compra, lloguer, venda, 

sostenibilitat energètica, cohabitatge, masoveries, cooperatives…) en diferents punts del 

municipi. 

Assessorament energètic per a garantir que els ciutadans amb pocs recursos puguin 

exercir els seus drets bàsics com els serveis de llum, aigua i gas. 

Assessorament en els tràmits pels ajuts per l’adaptació dels habitatges de gent gran i 

persones amb discapacitat 

- Cal incentivar el lloguer: 

Impulsarem ajuts i incentius tant a llogaters com a propietaris amb la finalitat de tenir un 

parc d’habitatges de lloguer a preu més baixos i adaptats a la realitat i a les necessitats 

de la població. 

Promocionarem el lloguer social, incrementant substancialment la inversió per a crear 

Habitatge Protegit Oficial (HPO), habitatges adaptats a persones grans i habitatge en 

règim cooperatiu.   

Crearem una Borsa d’habitatge de lloguer garantit a preu assequible, proporcionant als 

propietaris garanties i facilitats perquè puguin posar en lloguer el seu habitatge amb la 

tranquil·litat que l’administració vetllarà perquè es faci en condicions segures: incentius, 

subvencions, garantia de cobrament i manteniment, assessorament tècnic i jurídic. 

Lluitarem contra el frau dels habitatges d’ús turístic il·legals, amb inspeccions 

continuades podent bonificar les sancions per tal d’afavorir nous lloguers assequibles. 

Crearem una acreditació per als “propietaris socialment responsables i sostenibles” 

podent gaudir de bonificacions en taxes i preus públics municipals. 



Promourem ajuts per a la reforma d’habitatges antics si l’habitatge es converteix en 

lloguer. 

- Cal regular els Habitatges d’Us Turístic 

Impulsarem l’aprovació de l’ordenança que ha de regular els Habitatges d’Us Turístic 

(HUTS). 

Promourem campanyes informatives i de conscienciació per que els visitants coneguin 

els serveis i horaris de recollida de brossa. 

Assessorarem sobre la detecció dels habitatges sospitosos d’ús turístic il·legals. 

Assessorarem a les Comunitats de Propietaris, sobre els deures dels HUTS 

- Caldrà estar preparats per ser un poble d’acollida: 

Negociarem amb els grans tenidors de pisos buits per dedicar-los a cobrir necessitats 

socials. 

Crearem habitatge social per a casos d'urgent necessitat com assetjament, 

desnonaments o persones refugiats, entre altres.  

  



Fem avançar el republicanisme. Les persones al centre de tot. 

Entenem que la justícia social és l’eix vertebrador d’un municipis republicà.  

Cal dotar de contingut el Consell Municipal de Serveis Socials creant sinergies amb les 

entitats i associacions a través de projectes i actuacions concretes. Mantindrem els 

convenis de col·laboració amb les entitats del “tercer sector” per tal de contractar 

personal.  

- Fem avançar un Sitges contra de l’exclusió social 

Crearem un espai polivalent per atendre les persones amb risc d’exclusió social.  (veure 
apartat d’habitatge)  

Estudiarem la implementació a Sitges del projecte "minuts menuts", aprofitant els edificis 

de les Llars d’Infants Municipals, en els horaris que no funcionin en la seva tasca 

habitual. 

Persones grans 

- Farem protagonistes de les activitats i serveis dels Casals per la Gent Gran a tots 

aquells que hi participen. Crearem espais al Passeig Marítim per fer esport a l’aire 

lliure.  

- A partir d’experiències que ja funcionen, promourem els habitatges compartits per 

la Gent gran i joves (estudiants i universitaris) i les Cooperatives d’habitatges per 

a Gent Gran.  

Persones dependents 

- Mantindrem i ampliarem la formació per als cuidadors professionals i les famílies. 

Posarem a l'abast dels cuidadors i les seves famílies el programa Respir de suport 

al descans.  

- Tindrem habitacions reservades a l’Hospital de Sant Joan per a cobrir els 

descansos de les famílies.  

Persones amb diversitat funcional 

- Fomentarem la inserció laboral, mantenint els projectes actuals TIMOL.  

- Estudiarem l'adequació i l'ampliació, si fos necessària, de les places reservades 

per aparcar al carrer.  

- Potenciarem l'atenció especialitzada a les escoles com a eix principal del nostre 

govern.  

- Continuarem amb l'adequació de les nostres platges per persones amb mobilitat 

reduïda.  

 



Persones sense llar 

- Augmentarem l’assessorament supramunicipal amb les entitats, associacions i 

empreses especialitzades en el sector.  

- Començarem el projecte de pisos tutelats.  

 

- Fem avançar un Sitges en contra de la discriminació  

Impulsarem un protocol contra l'assetjament que contempli la diversitat del nostre 

municipi (contra la violència masclista, la LGTBIfòbia i el racisme). 

Potenciarem i dotarem del pressupost necessari el Servei Sitges Dona, d’assessorament 

jurídic, psicològic i de procediments, per a persones víctimes de la violència masclista 

en tots els seus àmbits. 

- Fem avançar l’esport 

Desenvoluparem projectes per potenciar la pràctica de l’esport al llarg de totes les etapes 
vitals de la ciutadania com a eina per la millora de la qualitat de vida 

Potenciarem l’esport a totes les etapes de la vida, en col·laboració amb les regidories 

d’Ensenyament, Joventut i Benestar Social. 

Establirem tarifes socials als espais esportius municipals, en col·laboració amb la 

regidoria de Benestar Social i a través del Consell Municipal de l’Esport. 

Potenciarem l’adopció de costums saludables per a evitar addiccions en els joves 

potenciant l’esport en edat escolar incentivant que assisteixin com a esportistes o com 

a espectadors a esdeveniments esportius. 

Potenciarem Sitges com a destinació de turisme esportiu, aconseguint el segell de 

Destinació de Turisme Esportiu atorgat per l’Agència Catalana de Turisme. 

Potenciarem polítiques de suport a la pràctica de l’esport femení. 

- Nous equipaments 

Iniciarem els treballs necessaris per a poder construir un nou camp municipal de futbol i 

un nou pavelló esportiu. 

Crearem Circuits urbans per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure.  

Promourem un nou circuit de Petanca.  

Crearem Parcs Esportius per a Gent Gran a l’aire lliure (Passeig Marítim, al costat del 

casal municipal de la gent gran i a les Botigues de Sitges). 



Senyalitzarem els 3 quilòmetres del litoral, des de Terramar al Port d’Aiguadolç, per a la 

pràctica de l’esport.  

- Remodelacions d’instal·lacions 

Adequarem urbanísticament de l’entorn de la zona esportiva de Pins Vens (zona verda, 

ampliació i pavimentació del pàrquing) amb la possibilitat d’implantar-hi nous 

equipaments 

Remodelació integral del Pavelló de Pins Vens 2 (cobertura, parquet i cafeteria). 

Treballarem per l’ampliació de l’Skatepark. Adequarem i/o traslladarem l’espai 

d’escalada.  

Ampliarem i millorarem els circuits esportius del Parc Natural del Garraf mitjançant un 

conveni amb la Diputació de Barcelona.  

Elaborarem la cobertura d’una de les pistes esportives de les escoles Maria Ossó i 

Miquel Utrillo per tal que donin servei a aquestes escoles en horari escolar i als clubs 

esportius els caps de setmana i fora de l’horari escolar. 

Remodelació la gespa del camp de futbol de Nou Pins Vens. 

- Suport a les entitats i clubs esportius de Sitges 

Augmentarem el pressupost de subvencions en concurrència competitiva a l’esport 

federat i els esdeveniments esportius. 

Consolidarem el Consell Municipal de l’esport. 

Reforçarem el programa d’Esport Escolar, implicant als clubs esportius de la Vila per a 

fer formació del seus esports a cadascuna de les escoles durant el curs escolar. 

Donarem suport logístic als clubs locals per organitzar competicions d’àmbit 

supramunicipal (campionats de Catalunya, campionats provincials, torneigs 

internacionals, etc.) 

Donarem suport als clubs per la formació dels seus tècnics per tal que obtinguin les 

titulacions pertinents. 

- Fem avançar la sanitat 

Atenció integral centrada en la persona i d’acord amb els valors republicans  

Treballarem amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de 

reobrir el CAP les 24 hores. Alhora, establirem un conveni amb les farmàcies per tal 

d'aconseguir també un torn de 24 hores.  



Instarem al Departament de Salut de la Generalitat que doti el CAP de millors mitjans 

per l'atenció diària dels usuaris.  

Recuperarem la figura de l’assessor en temes sanitaris i sexuals atenent la diversitat, en 

els Instituts i Centres Educatius de la Vila. 

Elaborarem una campanya de prevenció i no estigmatització de les ETS. 

Treballarem amb la conselleria de salut per obrir a curt termini el CAP 24 h, com a mínim 

el període d’estiu. 

- Fem avançar la diversitat 

Promoure la interculturalitat per viure conjuntament els que som diferents  

Potenciarem l’espai municipal d’atenció a la diversitat, amb suport psicològic, laboral i 

jurídic. 

Posarem en marxa campanyes de conscienciació constants a les escoles i instituts.  

Potenciarem el turisme LGTBI+friendly i de família LGTBI+. 

Treballarem i donarem tot el suport a les entitats i associacions LGTBI+ de la vila . 

Inclourem en el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sitges que es contemplin tots els 

models de família i de gènere. 

Establirem un programa de suport a adolescents i joves LGTBI+, amb l’objectiu de lluitar 

contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de 

violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 

Promourem en el cartell dels Premis Sitges, un  d’investigació envers els col·lectius 

LGTBI+ 

Incorporarem els programes d’educació sexual a instituts en temàtiques LGTBI+, 

prepararem xerrades i tallers sobre salut sexual incloent la diversitat sexual, bullying 

homòfob, etc. així com promoure xerrades a les AMPAS sobre estereotips de gènere i 

la diversitat sexual. 

Incorporarem més fons documental i material LGTBI+ a totes les biblioteques municipals 

i als centres educatius i a l’espai jove. 

Dotarem de contingut social, familiar i reivindicatiu els actes de la setmana de l’Orgull 

LGTBI+. 

 

 

 



- Fem avançar el feminisme 
Plantegem que el feminisme es treballi de manera transversal a tots els departaments 

de l’Ajuntament. Així ho fem en aquest programa i en tots els apartats hem inclòs visió 

de gènere i mesures concretes per combatre el patriarcat.  

- Fem avançar el jovent 

Fem de Sitges un municipi, on els joves hi puguin viure  

- Consell Municipal de Joves  

Consolidarem aquest Consell de Joves, oferint la possibilitat que gestioni una partida del 

pressupost municipal de la Regidoria de Joventut.  

- Espai Jove. 

Apostarem per tal que aquest espai municipal sigui autogestionat pels joves.  

Reforçarem el servei d’informació jove sobre habitatge, ocupació, sanitat, sexe, 

drogodependències, etc. de manera totalment confidencial.  

Farem que sigui un espai on es podran desenvolupar projectes grupals dels joves a tots 

nivells. Des d’aquest servei s’encarregaran de publicitar els actes i propostes joves al 

municipi.  

- Habitatge. 

La prioritat del nostre govern serà fer accessible l’habitatge actual i la construcció 

d’habitatge social d’acord amb el Pla Municipal d’Habitatge  (veure l’apartat 
d’habitatge).  

- Treball 

Assessorarem els joves en la seva transició cap el món laboral donant continuïtat als 

projectes que s’han portat a terme en els últims anys (Garantia Juvenil, Projecte Far, 

etc.).  

Augmentarem les bonificacions a les empreses que contractin joves. 

- Oci alternatiu 

Dissenyarem espais de lleure saludables, amb activitats organitzades pels mateixos 

joves.  

Promourem projectes d’oci alternatiu gestionats des del Consell Municipal de Joves.  

 



- Entitats de lleure 

Impulsarem i potenciarem les entitats de lleure per a joves.  

Potenciarem l’autogestió dels joves donant suport al seus projectes d’oci i 

d’emprenedoria. 

- Consell de l’adolescència 

Crearem el Consell de l’Adolescència, com a continuïtat del Consell dels Infants. 

- Fem avançar la cultura 

Fem de la cultura el quart pilar de l’estat del benestar, una Vila culta i cohesionada 
fa forta la seva identitat.  

- Patrimoni Cultural 

Rescatarem el projecte de la Biblioteca Arxiu a Can Robert. 

Demanarem la reobertura immediata del Museu Romàntic a la Diputació de Barcelona i 

treballarem des de l’Ajuntament i el Consell General dels Museus per a la resolució dels 

seus problemes estructurals i de climatització, de forma que la seva reobertura sigui una 

realitat en el menor temps possible. 

Revisarem i restaurarem el parc escultòric a la via pública  

Treballarem amb la Diputació de Barcelona per l’obertura de les Biblioteques de dilluns 

a dissabtes, incorporant el personal necessari. 

Revisarem i actualitzarem el funcionament del Consell de Cultura 

Col·laborarem amb l’Hospital de Sant Joan per tal de promocionar des de la vessant 

turística el Centre d’Interpretació de la Malvasia estudiant la possibilitat d’incorporar el 

municipi de Sitges a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.  

Promourem la gratuïtat d’entrada als ciutadans de Sitges als Museus de la Vila, com a 

propietaris del patrimoni. 

- Patrimoni festiu 

Treballarem amb les entitats culturals de la Vila per tal d’ajudar a la visibilitat de les seves 

activitats dins i especialment fora de Sitges.   

Farem campanyes informatives sobre les festes i tradicions, que es distribuiran a bars 

discoteques i hotels demanant el major respecte per aquestes tradicions.  

Estudiarem una aportació econòmica a la promoció exterior de les entitats culturals quan 



han de representar Sitges fora del municipi. 

Reformarem i obrirem el procediment de redacció i aprovació del protocol a la ciutadania.  

Especialment als protagonistes de la festa, els balls i l’imaginari. La ciutadania és la 

propietària de la tradició i ha de tenir molta més participació en el protocol que regula la 

tradició. 

Establirem mesures per al foment del coneixement de les festes i tradicions sitgetanes 

entre la població, especialment la nouvinguda. 

Revisarem la regulació per al funcionament i composició de les comissions de Festa 

Major, Carnaval i Reis. 

- Cultura Local 

Promourem els artistes locals de tots els àmbits, especialment procurant que tinguin un 

lloc en aquells esdeveniments que se celebren al municipi.  

Encarregarem un Pla d’utilització global del Patronat d’Acció Catòlica, per garantir 

l’obertura i la viabilitat de l’espai. 

Habilitarem un espai al antic Patronat de representació del talent local, generant un 

calendari regular d’actuacions. (Dins el pla d’utilització global explica’t al punt anterior). 

Transformarem la torreta en un espai de trobada per artistes plàstics locals. 

- Fem avançar l’educació 

Un servei públic educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats.  

- Model educatiu 

Donarem suport als Centres Educatius en el seu procés de canvi del model educatiu en 

el que estan immerses les escoles sitgetanes, ajudant a donar continuïtat al projecte 

Escola Nova XXI que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha compromès 

a seguir desenvolupant.  

Fomentarem la formació professional en graus que no s'imparteixen a la Comarca 

(robòtica, art, disseny, oficis).  

Negociarem amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat que l’escola Esteve 

Barrachina i l’institut Vinyet puguin gestionar la seva condició de centres educatius amb 

USEESs mitjançant la correcta gestió de les ràtios d’alumnes i vetllant per la presència 

dels suficients recursos especials.  

Redissenyarem l’assignatura Sitges i posarem a l’abast dels Centres educatius tot el 

material tecnològic necessari per adaptar-la a les necessitats pedagògiques del model de 

Escola Nova XXI  

 



- Inversió a les escoles 

Vetllarem per tal que en aquesta legislatura s’iniciï el procés de  reforma de l’escola Esteve 

Barrachina i participarem conjuntament amb la Generalitat en el projecte de remodelació. 

Es seguirà invertint en condicionar els centres escolars per tal de poder implementar el 

nou model educatiu.  

Condicionarem l’entorn de Quint Mar on ha d’anar ubicada la nova escola Agnès de Sitges 

per tal d’integrar l’escola al barri. 

- Escola d’adults 

Acabarem les obres de reforma integral de l’escola d’Adults adaptant-la a les noves 

necessitats socials.  

Potenciarem l’ensenyament continu al llarg de totes les etapes vitals i socials del ciutadà, 

com a eina d’enriquiment personal a través de la cultura i l’educació afavorint la cohesió 

social.  

- Llars d’infants 

Seguirem negociant amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat el retorn del 

finançament de les Llars d’Infants des del 2011, en forma d’inversions a les llars d’infants. 

Reforma integral del Cercolets i millores en l’edifici de la Moixiganga  

- Escola municipal de les Arts Escèniques 

Realitzarem el projecte constructiu de la seu definitiva de l’Escola municipal de les Arts 

Escèniques, amb la finalitat de gaudir d’un centre on es pugui ubicar definitivament 

l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall i, a més a més, s’hi puguin oferir de forma 

adequada ensenyaments d’altres Arts Escèniques a tota la població. Es podria ubicar en 

un edifici annex a l’Espai Jove. 

- Prevenció 

Potenciarem l’atenció especialitzada als alumnes mitjançant Serveis Socials de Prevenció 

d’addiccions a les Noves Tecnologies (nous dispositius mòbils). 

Realitzarem Campanyes de Seguretat Vial ofertes per la Policia Municipal i l’Institut 

Guttman.  

Reactivarem el projecte Camins Escolars Segurs i mantindrem Campanyes continues 

contra LGTBIfòbia a les escoles i instituts  

- Serveis municipals 

Ampliarem el projecte “MÚSICA I COMUNITAT: UN INFANT, UN INSTRUMENT” a totes 

les Escoles de Sitges que vulguin incorporar aquest recurs al seu projecte educatiu. 

Oferirem a la ciutadania cursos de formació en les TIC, activitats de cultura emprenedora 

i innovació, d'ús segur d’internet i les xarxes socials, aprofitant l’aula d’informàtica de 

l’Escola d’Adults.  

Potenciarem conjuntament amb la regidoria d’esports tot allò relacionat amb l’esport 



escolar ampliant les classes de vela a nous cicles de primària i donarem a conèixer les 

possibilitats de fer esport..  

Potenciarem conjuntament amb la regidoria d’esports i a tots nivells l’esport escolar 

inclusiu.  

Mantindrem una campanya informativa permanent sobre educació sexual tant a Cicle 

Superior de Primària com a Secundària. 

  



Fem avançar la sostenibilitat 
- Fem avançar un turisme sostenible 

La nostra riquesa cultural i natural, base d’un turisme de qualitat  

Obrirem la nova oficina de Turisme i Centre de dades logístic a les dependències 

municipals de Can Milà.  

Crearem un punt de informació turística al Passeig de la Ribera 

Ens coordinarem amb la regidoria de Serveis Urbans per tal de redissenyar la 

senyalització de la vila.  

Difondrem i potenciarem la nova web de Turisme de Sitges.  

Treballarem conjuntament amb la Diputació per posar en valor el Parc del Garraf. 

Continuarem el treball i la defensa d'un turisme sostenible que sigui capaç de gestionar 

l'arribada de visitants així com la preservació del nostre entorn i patrimoni. .  

Potenciarem i farem difusió dels nostres ports esportius, Aiguadolç, Garraf i Port 

Ginesta, fent un espai de gaudi tant per visitants com residents.  

Apostem fermament per accions sostenibles en tots els esdeveniments que es portin a 

terme en el nostre municipi (reducció de plàstics, control del soroll, mobilitat...)  

- Fem avançar unes platges sostenibles 

Promourem la singularitat i l'excel·lència de les nostres platges, per fer de Sitges un 

referent com a destinació turística del Sud d’Europa.  

Continuarem amb les certificacions mediambientals de les nostres platges  

Engegarem un Pla de gestió sostenible de l'ecosistema del litoral (sistemes innovadors 

en la regeneració de sorra).  

Ampliarem les platges amb accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda  

Aplicarem una lluita clara i potent contra la presència de plàstics i residus en les nostres 

platges, campanyes de sensibilització, acords amb les guinguetes, i col·laboracions amb 

les associacions mediambientals del poble.  

Naturalitzarem la zona de la Riera de Ribes fins a Colls Miralpeix per protegir la fauna 

flora autòctones de la zona. 

 



- Fem avançar un urbanisme sostenible 

Transformarem l’entorn Sant Sebastià – Fragata en un espai amb prioritat per als 

vianants limitant l’accés de vehicles. 

Volem un urbanisme sostenible i farem una anàlisi de l’actual situació de 

desenvolupament del POUM, establint prioritats i creant un nou full de ruta amb 

participació ciutadana. 

Obrirem un concurs d’idees per la Plaça de la Fragata i el seu entorn per reorganitzar la 

zona i fer un espai de gaudi pels sitgetans i sitgetanes.  

Reférem l’Hort de Can Falç com a espai d’esbarjo per a nens, joves i gent gran.  

Seguirem demanant la rebaixa del peatge Vallcarca de l’autopista C32 per a residents. 

Seguirem les converses ja obertes amb RENFE per aconseguir el nou pas sota la via a 

nivell de l’estació 

Modificarem el POUM per qualificar de zona verda la zona del antic Càmping del del 

Rocar. 

- Fem avançar un Sitges Autosuficient 

Auditarem energèticament els equipaments municipals (aigua, llum i gas).  

Continuarem amb el canvi de llums LED de baix consum en els carrer i places de Sitges. 

Crearem l'espai de reciclatge de petits electrodomèstics a la Deixalleria Municipal, dins 

de la reorganització d’aquest espai.  

Estudiarem la idoneïtat de nous punts verds a la vila. 

Potenciarem l’autoconsum elèctric amb energies renovables. 

Potenciarem la Reserva Marina del Garraf com a espai natural marí. 

Potenciarem la Platja d’Aiguadolç com a punt d’interès geològic amb la informació 

adequada.  

Verificarem els plans de restauració de les pedreres del Poble de Garraf. 

Augmentarem els llocs de recàrrega elèctrica per a motos i cotxes. 

 

 



- Fem avançar la convivència amb els animals de companyia 

Instal·larem fonts públiques per a gossos a diversos punts del municipi 

Farem un espai per gossos petits, al costat del que en l'actualitat hi ha al Parc de Can 

Robert. 

Construirem dos nous espais per a gossos d'esbarjo i socialització a les Botigues i Quim 

Mar 

Formarem la policia local pel tractament de situacions davant dels animals. 

Promourem sessions informatives pels propietaris d'animals domèstics sobre el cens 

d'animals per tal de promoure bones pràctiques. 

Elaborarem campanyes de promoció en l'adopció d'animals. 

Crearem el servei d'animals domèstics dins el departament de medi ambient. 

- Fem avançar un Sitges ordenat i equilibrat 
 

- Pla de barris 

Gestionarem i posarem en marxa el pla de barris en els següents àmbits: mobiliari urbà, 

espais públics , sostenibilitat energètica, mobilitat, accessibilitat, entre altres  

Crearem una normativa per la regulació del soterrament de cables elèctrics i telefònics.  

Actualitzarem l'ordenança de la Zona Blava.  

- Implantació Pla de Mobilitat 

Impulsarem la mobilitat activa mitjançant el nou Pla de Mobilitat Sostenible sempre 

respectuós amb el medi ambient, amb la regulació d'aparcaments (ampliació 

d'aparcaments per motos i bicicletes.  

Realitzarem una Recerca d'espais per aparcaments dissuasius. Vianalització del casc 

antic. Augmentarem el carril bici.  

Dignificarem i reordenarem els espais emblemàtics de la vila, entre d'altres, La Fragata 

i el Baluard.  

- Actuacions 

Renovarem tot l'enllumenat per adequar-nos a la normativa europea. 

Continuar amb la renovació dels parcs infantils. Iniciarem una nova fase de 

pavimentació. 



Posarem WC públics en diferents zones del municipi. Elaborarem un manteniment de 

depuradores i clavegueram.  

Ampliarem els àmbits d'actuació de l'APP d'incidències. “Línia Verda”  

- Concessions 

Farem un seguiment exhaustiu de l'acompliment dels contractes de SECE (enllumenat), 

SOREA (subministrament d'aigua i clavegueram) i l'empresa del servei de neteja. 

Elaborarem un manteniment del conveni amb TEGAR (empresa de responsabilitat 

social) pel servei de jardineria.  

Continuarem amb els convenis de col·laboració amb les entitats del tercer sector per la 

cura de l'entorn del poble.  

D’acord amb el Pla de mobilitat de les persones, posarem al dia el pla d'accessibilitat de 

la Vila. 

Revisarem i garantirem el bon funcionament de les fonts públiques. 

Treballarem per mancomunar serveis amb  (com la recollida de residus, la neteja viaria 

o la neteja de les platges, entre altres) Castelldefels per a les Botigues de Sitges i el 

Poble de Garraf. 

- Fem avançar un Sitges preparat per al futur 
 

- Noves indústries 

Potenciarem escoles relacionades amb el món cultural (discogràfiques, audiovisuals 

etc.), i empreses relacionades amb les noves tecnologies. 

- Escola d’hostaleria de Sitges 

Recolzarem màximament l’Escola d’hostaleria de Sitges com a referent de qualitat 

(cuina, serveis, etc.) i farem un pla d’ocupació i formació contínua en turisme i hostaleria.  

- Empresaris i Autònoms 

Seguirem amb els ajuts per incentivar els contractes fixes i de llarga durada.  

Continuarem amb els esmorzars d’empreses (espai on s’informa regularment dels 

canvis en les normatives que els poden afectar).  

Crearem una oficina d’atenció i informació a l’empresari i l’emprenedor. 

- Pesca artesanal 

Posarem en valor la pesca artesanal a través del projecte de pesca turística que es 



treballa conjuntament amb la Confraria de Pescadors de Sitges. 

- Fem avançar un Sitges segur 

Impulsarem un model de policia de proximitat, policia de barri.  

Millorarem les competències en formació de la policia local en diferents àmbits. 

Impulsarem la coordinació eficaç i efectiva entre els diferents cossos de seguretat. 

Farem efectiu el compliment de l'ordenança de civisme, per dignificar el nostre entorn. 

Optimitzarem el desplegament del servei de policia local a tot el territori municipal.  

- Fem avançar un Ajuntament Sostenible 
 

- Administració electrònica 

Posarem els mitjans necessaris per facilitar l'accés de la ciutadania a l'administració a 

través de les plataformes digitals.  

Garantirem la bona comunicació entre ciutadà i administració, que s’adapti a les noves 

tecnologies. 

- Oficina Atenció al Ciutadà (OAC) 

Treballarem per tal de dotar l’OAC dels recursos necessaris per atendre amb eficiència 

els ciutadans 

- Recursos Humans. 

Crearem el Pla de formació propi de l’Ajuntament de Sitges. Promourem la carrera 

professional dels treballadors i treballadores municipals.  

Divulgarem i implementarem el Pla d'Igualtat. Consolidarem els llocs de treball del 

personal interí. Farem del nou organigrama l'eina de gestió de l'organització municipal.  

Establirem un calendari de negociació per atendre les demandes dels representants 

sindicals.  

- Polítiques Econòmiques. 

Destinarem el 0,7% del pressupost a projectes de cooperació i inclusió social.  

Destinarem part del romanent per actuacions relacionades amb l'habitatge social. 

Redistribuirem de forma equitativa la taxa turística, entre promoció de la destinació i 

manteniment de l'entorn.  



Ens dotarem dels recursos necessaris per garantir l'accés als finançaments 

supramunicipals (fons europeus, subvencions de Diputació, Generalitat, Consell 

Comarcal).  


