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SOM i FEM SITGES 

 

Per la Mobilitat 

• Peatge gratuït pels residents 

• Zones blaves gratuïtes tots els dies de la setmana pels residents 

• Reorganitzar situacions i preus zona blava 

• Aparcaments dissuasoris pels visitants 

• Reestructurar el servei de bus 

• Camions circulació obligatòria per l'autopista per seguretat a les Costes 

• Integració bus escolar i urbà 

 

 
Pel turisme, el comerç i la innovació 

• Fomentar la diversificació dels llocs de treball amb empreses netes i del coneixement 

• Convertir Les Pruelles en un viver d’empreses per autònoms i micro -empreses de 
Sitges 

• Potenciar una unió de comerciants de tot Sitges. 

• Fer un pla Renove pels establiments hotelers ja existents, per millorar la seva qualitat 

• Fer un alberg pensat per el jovent i les famílies. 

• Fer un veritable Institut Municipal de l’habitatge amb una bossa d’habitatges de 
lloguer de propietat municipal i privada 

• Modificar el Pla d’usos del PEIN del Garraf per recuperar espais agrícoles, la ramaderia 
i facilitar la implantació d’establiments de turisme rural 

• Potenciar el poble del Garraf com punt de sortida a la Reserva Marina 

• Implementar zona taronja d’aparcament per beneficiar els comerços 

 
 



 

 

Pel medi ambient i els animals 

• Recuperar la gestió dels animals al nostre municipi d’acord amb les associacions 
protectores 

• Fer de Sitges una autèntica Vila 30 

• Fer una cooperativa per utilitzar les taulades industrials i municipals com horta solar 
per generar energia mitjançant plaques fotovoltaiques 

• Recuperar i millorar la xarxa de senders del Parc del Garraf i dels Colls 

• Fer un espai per la visió de les aus al delta de la riera de Ribes 

• Desenvolupar el compostatge casolà per tot el municipi, creant la taxa pels residus de 
jardí, taxa que es pot bonificar al 100% per l’ús i tinença de compostadora casolana. 

• Potenciar la Reserva Marina del Garraf, creant la DO de pesca per potenciar la pesca 
tradicional i fent de l’espai marí un punt d’atracció d’observació de la natura per rebre 
visitants durant tot l’any 

• Donar compliment a les ordenances de l’arbrat i ecoeficiència 

 
 

Per la cultura i el patrimoni 

• Construir la nova Biblioteca i Arxiu 

• Replantejar i modificar la reforma dels museus 

• Solucionar la ubicació definitiva de l’Escola de música 

• Fer la carta i catàleg del paisatge i el patrimoni 

• Recuperar Sitges com a referent artístic 

• Promocionar i fer visible el treball dels artistes sitgetans mitjançant actuacions, 
concerts, exposicions 

 
 

Per l’educació i la joventut 

• Ampliar l’oferta de cicles formatius (artístic, esport, comerç) 

• Reestructurar les activitats diverses durant els períodes de vacances, coordinant els 
de les entitats i ampliant-les al mes d’agost i al Nadal 

• Crear espais de trobada i de joc per a les famílies, fent ús dels espais escolars i les 
biblioteques, inclosos cap de setmana i mesos d’estiu. 

• Fer l’escola municipal de vela i fomentar les activitats escolars relacionades 

• Implantar un SEFED (simulació d’empreses amb finalitats educatives) a Nivell 10 

• Donar el servei als infants amb necessitats d’educació especial 

• Renovar l’oferta de l’escola d’adults 

• Facilitar i potenciar l’accés dels joves a l’esport 



 

 

Per la bona gestió 

• Reestructurar i aprimar l’estructura municipal de gestió 

• Prioritzar la formació i la promoció interna dels treballadors municipals 

• Més atenció a la ciutadania i menys burocràcia 

• No perdre el control de la despesa municipal 

 


