


AVUI PARLAREM DE...

• Balanç dels 100 primers dies

• Presentació de la primera relació de projectes 

iniciats a impulsar durant el mandat2019-2023

• Calendari de les properes sessions 

participatives



BALANÇ DELS 100 

PRIMERS DIES



BALANÇ 100 PRIMERS DIES

Principals accions - 100 primers dies

• Hisenda • Modificacions de les Ordenances Fiscals.

• Tradicions i Festes • Renovació de les comissions municipals.
• Treball transversal en el marc del Pla de 

seguretat integral.
• Èxit d’organització de les festes locals.

• Educació • Escola d’adults: avaluació contínua per 
obtenir el GESO.

• Posada en marxa de noves comissions del 
Consell escolar municipal.

• Impuls de projectes (Dansara i Música i 
Comunitat) i accions educatives al municipi 
(Dia de la ciència al carrer).



Principals accions - 100 primers dies

• Salut Pública • Campanya d’inspecció anual a les 
guinguetes de les platges de Sitges.

• Inspeccions a establiments de tatuatges, 
micro-pigmentació i pírcing.

• Programa de Cardio-Protecció.
• Promoció de la salut dirigida als centres 

educatius.
• Accions de Protecció de la Salut.
• Actuacions relatives a animals domèstics.

BALANÇ 100 PRIMERS DIES



Principals accions - 100 primers dies

• Platges • Adquisició d’un nou tractor.
• Pla especial de neteja a les platges.
• Definició i aplicació de Plans especials de

recuperació de platges davant de tempestes
fortes i temporals.

• Seguiment i millora del servei de salvament
i socorrisme.

• Definició del Pla d’actuació per a la
preparació de la temporada 2020:
• Inici de projectes relacionats amb les

rieres i recuperació de la fauna
marina.
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Principals accions - 100 primers dies

• Promoció econòmica i ocupació • Campanyes de comerç (centenari de 
Terramar / Sitges- Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya).

• Inici d’actuacions per crear la nova 
associació de comerciants de Sitges centre.

• Realització de la 5a edició del programa 
“Producers meet Producers”.

• Definició de plans d’acció per introduir 
noves línies en l’activitat econòmica de 
Sitges i per potenciar el sector comercial de 
Sitges.

• Realització d’accions de millora als mercats: 
Mercat Municipal i Mercat Artesanal.

• Execució i incorporació de plans d’ocupació.
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Principals accions - 100 primers dies

• Governació • Increment de la presència d’agents de 
Policia Local a Les Botigues i Garraf (2 
agents fixes). 

• Dispositius especials a l’estació de Renfe de 
Garraf i per Sant Joan a Les Botigues.

• Major atenció a la prevenció de delictes a 
les persones: delictes contra la integritat 
sexual i venda d’alcohol a menors, entre
d’altres.

• Activitats i disciplina • Intensificació d’inspeccions d’activitats.
• Increment d’expedients sancionadors per 

incompliment d’ordenances (ocupació via 
pública o arbrat, entre altres àmbits).

• Seguiment i exigència de compliment de la 
normativa de sorolls a la zona ZARE.
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Principals accions - 100 primers dies

• Urbanisme • Reducció del temps de tramitació de les 
llicències d’obres.

• Reactivació de tramitacions de gestió 
urbanística: Vallpineda, Montgavina, 
Vallbona, Parc de les Arts, etc.

• Creació de la Comissió Tècnica de Protecció 
del Patrimoni.

• Activació de la revisió del Pla especial de 
protecció del patrimoni i catàleg de Sitges.
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Principals accions - 100 primers dies

• Espais Naturals i Sostenibilitat • Reactivació del Consell Municipal del Medi 
Ambient.

• Actualització i reactivació dels treballs 
d’aprovació del Pla Especial de la Riera de 
Ribes.
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Principals accions - 100 primers dies

• Serveis Urbans / Mobilitat • Realització d’actuacions de millora de l’espai
públic.

• Inici del treball sobre el Pla director del
soterrament de línies BT i MT.

• Inici de l’estudi per a la ubicació d´un Centre
Logístic de distribució de Mercaderies
sostenible.

• Realització d’accions de millora dels
aparcaments de bicicletes, millora de
voreres i passos de vianants, ordenació i
senyalització d’aparcaments i carrers,
senyals informatius del bus urbà.
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Principals accions - 100 primers dies

• Neteja • Recollida comercial a les guinguetes.
• Neteja de contenidors: interna i externa.
• Adquisició de nous contenidors i eliminació

de contenidors subterranis.
• Campanyes de conscienciació dirigides a

apartaments turístics, ciutadania i
comerços.

• Lloguer de vehicles per millorar la prestació
del servei.

• Inspeccions i sancions (campanya d’estiu,
inspeccions diàries, campanya conjunta
entre policia local i agents cívics, inici de 28
expedients sancionadors).
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Principals accions - 100 primers dies

• Esports • Accions de col·laboració amb les entitats.
• Millores relacionades amb les instal·lacions

esportives.
• Organització d’esdeveniments (Mitja

Marató i Nit de l’Esport).
• Impuls de consultes d’ordenances i

modificacions de preus públics.
• Realització de diversos estudis (de caire

econòmic, d’aprofitament turístic,
d’eficiència energètica i de manteniment).

• Altres accions impulsades (guia de recursos
i serveis, Jornada de Vela, llicències Escoles
Nàutiques i taller de marxa nòrdica).
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Principals accions - 100 primers dies

• Processos i Qualitat • Planificació i inici de projectes de sistemes. 
de gestions (RRHH, Òrgans Col·legiats i 
Control Intern).

• Redacció plec tècnic espai de servidors al 
“núvol”.

• Recollida i avaluació sobre la satisfacció de 
l’atenció ciutadana.
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Principals accions - 100 primers dies

• Processos i Qualitat • Millora dels processos interns: implantació 
aplicació informàtica de gestió d’expedients 
electrònics per a tot l’Ajuntament.

• Padró telemàtic: possibilitat que la 
ciutadania obtingui volants de padró 
d’habitants des del web.

• Carta de serveis d’Atenció Ciutadana: 
finalització dels treballs tècnics del 
document explicatiu del servei i 
d’establiment de compromisos de qualitat 
envers la ciutadania.

• Implantació d’enquestes d’avaluació i 
satisfacció com a canal de participació de la 
ciutadania en la millora del servei d’atenció 
ciutadana.
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Principals accions - 100 primers dies

• Recursos Humans i Organització • Reforç de la plantilla municipal.
• Renovació de l’equip d’atenció ciutadana .
• Desenvolupament de processos de selecció.
• Treball de revisió de la política de llocs de 

treball.
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Principals accions - 100 primers dies

• Habitatge • Concurs d’idees per a la reordenació de les 
illes 49, 50 i 51 del PPU1.

• Impuls de noves promocions d’Habitatge de 
protecció oficial (vinculat al Pla Local de 
l’Habitatge).

• Llançament d’una consulta preliminar per a 
l’adquisició d’habitatges.

• Noves propostes d’Ordenances Fiscals 
vinculades a la mobilització del parc vacant 
d’habitatge i al lloguer social.

• Inici del registre d’habitatges desocupats.
• Regulació d’Habitatges d’Ús Turístic.
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Principals accions - 100 primers dies

• Drets socials • Renovació del Pla d’Igualtat Municipal.
• Creació de la Comissió tècnica LGTBI.
• Seguiment Cas Endesa.
• Commemoració del dia de la visibilitat 

bisexual.
• Acord per a l’elaboració del Pla de 

sensibilització.

• Joventut • Consolidació i ampliació d’activitats d’estiu.
• Participació a la Festa Major de Santa Tecla i 

al Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic.

• Activitats de l’Espai Jove (acollida d’Hereus i 
Pubilles de Catalunya, calendari d’activitats 
hiverns i assessorament de sexualitat i 
afectivitat i defensa personal).
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Principals accions - 100 primers dies

• Cultura • Programació d’activitats i exposicions.
• Organització de diversos festivals.
• Convocatòria de concursos i organització de 

festes.
• Gestió d’espais d’exposicions.
• Realització de l’Inventari de l’Arxiu Històric.
• Restauracions i restitucions de rajoles.
• Realització de 13 convenis amb associacions 

i entitats sitgetanes.

• Participació ciutadana • Definició de l’estructura del departament.
• Realització de les Jornades Participatives.
• Desenvolupament del Portal de 

Transparència.
• Impuls tràmit específic pel Dret d’Accés a la 

Informació.
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BALANÇ 100 PRIMERS DIES
Principals accions - 100 primers dies

• Turisme • Presentació de candidatures per integrar 
xarxes i organitzacions.

• Realització d’un estudi sobre el Perfil del 
turista al municipi.

• Realització de la 3a onada d’enquestes 
d’opinió a la ciutadania.

• Coordinació de les activitats de desembre a 
l’envelat.

• Comunicació i Protocol • Recepcions amb l’Alcaldessa (70 consultes o 
de requeriment de gestions particulars, 33 
trobades amb entitats, participació en 98 
esdeveniments).

• Participació activa en la realització en 33 
actes i gestions en 24 actes.

• Enviament de prop de 200 notes de premsa.
• Campanya de neteja a l’estiu.
• Espai d’opinió a sitges.cat per als grups 

municipals.
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PROPOSTES DE FUTUR

Orientacions d’accions clau iniciades a impulsar

• Hisenda • Aprovació dels Pressupostos Generals 2020.

• Tradicions i Festes • Realització d’una valoració per a la 
preservació de les Tradicions i les Festes del 
municipi.

• Educació • Impuls de remodelacions, construccions i
inauguracions de centres educatius.

• Estudi sobre les Llars d’Infants Municipals.
• Valoració continuïtat del Projecte 

Assignatura Sitges.
• Compromís Protocol d’intencions sobre

l’Escola Pia.



Orientacions d’accions clau iniciades a impulsar

• Salut Pública • Programa de Cardio-Protecció.
• Impuls del nou conveni amb el Col·legi de 

Veterinaris de Catalunya.
• Accions de promoció i protecció de la Salut.
• Actuacions relatives a animals domèstics.

• Platges • Continuació de la implementació del Pla 
especial de neteja de platges.

• Seguiment i millora continua amb servei de 
salvament.

• Aplicació del Pla d’actuació per a preparació 
temporada 2020.

PROPOSTES DE FUTUR



Orientacions d’accions clau iniciades a impulsar

• Promoció econòmica i ocupació • Constitució de la nova associació de 
comerciants de Sitges centre.

• Execució dels plans d’acció per potenciar les 
activitats econòmiques i comercials al 
municipi.

• Continuació de les accions realitzades als 
mercats.

• Governació • Continuació de les accions de prevenció de 
delictes a les persones.

• Activitats i disciplina • Seguiment i exigència de compliment de la 
normativa de sorolls a la zona ZARE.

PROPOSTES DE FUTUR



Orientacions d’accions clau iniciades a impulsar

• Urbanisme • Posada en marxa de la Comissió Tècnica de 
Protecció del Patrimoni.

• Execució del Pla especial de protecció del 
patrimoni i catàleg de Sitges.

• Espais Naturals i Sostenibilitat • Millora dels espais naturals de les dunes de 
Les Botigues Sitges i de la Riera de Vallbona.

• Inici de l’estudi de la gestió integral del Parc 
del Garraf com a espai natural dins d’un 
sistema forestal, agropecuari i turístic.

PROPOSTES DE FUTUR



Orientacions d’accions clau iniciades a impulsar

• Serveis Urbans / Mobilitat / Neteja • Continuació de les accions de millora de 
l’espai públic.

• Licitació pel subministrament de 60 nous 
parquímetres de la zona blava.

• Finalització de l’actualització del Pla de 
Mobilitat de Sitges.

• Accions de millora de la xarxa de mobilitat 
del municipi.

• Posada en funcionament del nou contracte 
de neteja viaria i gestió de residus. Millores 
a la Deixalleria Municipal.

PROPOSTES DE FUTUR



Orientacions d’accions clau a impulsar

• Esports • Continuació dels treballs iniciats amb les 
entitats.

• Millores a les instal·lacions esportives.
• Altres accions a impulsar (Sitges ciutat de 

l’esport adaptat, Nou Pla de Viabilitat de la 
Piscina Municipal, Dinamització del Consell 
Municipal de l’Esport i contracte de serveis 
d’organització del Parc de Nadal).
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Processos i Qualitat • Incrementar l'índex de transparència 
institucional. 

• Creació de dades obertes d'interès per a la 
ciutadania. 

• Creació de nous canals i eines de 
participació per a la ciutadania.

• Impulsar la qualitat en la gestió 
administrativa. 

• Dissenyar, implantar i avaluar un nou model 
de relacions ciutadanes. 
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Processos i Qualitat • Implantació la millora continua i la qualitat 
en la gestió dels processos i els serveis de 
l’Ajuntament

• Disseny, implantació i avaluació un nou 
model de relació amb la ciutadania basada 
en la proximitat 

• Recursos Humans i Organització • Consolidació de l’organització.
• Consolidació dels comandaments de 

l’organització.
• Valoració de llocs de treball – 2ª fase – RLLT 

definitiva valorada/ singularitzada.
• Anàlisi de càrregues de llocs de treball.
• Millora dels processos de l’administració 

electrònica.
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Habitatge • Dotació de l’Oficinal Local de l’Habitatge.
• Finalització Registre Pisos Desocupats i

manteniment de la Base de Dades.
• Impuls rehabilitació (ITE/IAE) a través

d’ajuts.
• Borsa de mediació entre propietaris/es i

Ajuntament.
• Desenvolupament promocions de protecció

oficial públiques en règim de lloguer.
• Adquisició d’habitatges fent ús de diverses

vies.
• Impuls regulació habitatges d’Ús Turístic.
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Drets socials • Desplegament i renovació de Protocols i
Plans.

• Ampliació de Tallers i formacions sobre
Drets Socials.

• Consolidació de Jornades reivindicatives i
commemoracions.

• Rehabilitació del Casal d’Avis Pau Casals.
• Disposició de parc públic d’habitatges

d’emergència.
• Suport a la població adulta vulnerable.

• Joventut • Creació i impuls del Consell d’Adolescents i 
del Consell de Joves.

• Dinamització de l’Espai Jove (consolidació 
oferta d’activitats d’oci alternatiu i redacció 
d’un Pla de Comunicació).

• Organització d’activitats per a joves.
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Cultura • Organització d’esdeveniments (Nit de 
Premis Sitges 2019 i Sitges Jazz Lab).

• Realització d’obres i restauracions 
(Biblioteques, escultures, espais escènics).

• Organització activitats culturals de Nadal. 
• Restauració documents Arxiu Històric.
• Redacció de normatives (per exposar i per 

regular la presència d’artistes al carrer).
• Estudi d’un nou Concurs Arts Escèniques 

2020.
• Preparació exposicions i programació 

escènica 2020.
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Participació ciutadana • Revisió i actualització de Reglaments (de 
Participació, l’Orgànic Municipal i Consells 
Municipals).

• Posada en funcionament del servei de 
Mediació.

• Publicació agendes regidories.
• Realització Carta de Serveis de l’OAC.
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Orientacions d’accions clau a impulsar

• Turisme • Creació d’un nou ens público-privat per a la 
promoció turística.

• Elaboració d’un nou Pla estratègic
• Masia de Can Milà: Nou Centre 

d’Interpretació Turística.
• Redefinir el paper de la regidora dins de 

l’Ajuntament i potenciar la seva 
transversalitat.

• Generació de coneixement (a través de 
diferents estudis).

• Comunicació i Protocol • Posada en marxa del nou consell de 
comunicació.

• Pla de comunicació de la neteja a la vila.
• Pla de comunicació Ajuntament de Sitges.
• Manual d’identitat visual Ajuntament de 

Sitges.
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CALENDARI DE LES 

JORNADES DE 

PARTICIPACIÓ



Audiència pública sobre la Neteja – 14 novembre – 19h

Participants: Regidor de Serveis Urbans + Tècnics Municipals
Lloc: Centre Cultural Miramar
Descripció: Valoració de reforç de neteja de la via pública i recollida de residus a l’estiu i explicació de les 
claus més importants del nou contracte de neteja 2020-2024.

PROPERES JORNADES

Audiència pública sobre l’habitatge – 19 novembre – 19h

Participants: Regidora d’habitatge + Tècnics Municipals
Lloc: Centre Cultural Miramar
Descripció: Valoració de les primeres accions i actuacions del nou govern en relació a l’habitatge i 
explicació de propostes de futur.



PROPERES JORNADES

Audiència pública sobre el barri de Garraf – 26 novembre – 19h

Participants: Govern Municipal
Lloc: Club Nàutic Garraf
Descripció: Explicació de les actuacions que s’han dut a terme al poble de Garraf en els últims anys, així 
com presentació de les propostes per al Pla de Mandat 2019-2023.

Taula Rodona: El futur de les platges de Sitges – 28 novembre -19h 

Participants: Experts en turisme platja i sostenibilitat, així com enginyers tècnics en regeneració de platges.
Lloc: Centre Cultural Miramar
Descripció: Debat on es tractarà la problemàtica de la regeneració de les platges, així com dels seus serveis 
i la sostenibilitat de l’entorn natural.



PROPERES JORNADES

Audiència pública sobre el barri de Les Botigues – 3 desembre – 19h

Participants: Govern Municipal
Lloc: Local Social de les Terrasses
Descripció: Explicació de les actuacions que s’han dut a terme al nucli de Les Botigues de Sitges durant els 
últims anys, així com presentació de les propostes per al Pla de Mandat 2019-2023.

Debat públic: Quin model turístic volem a Sitges? – 10 desembre - 19h

Participants: Diferents agents socio-econòmics experts en turisme responsable, sostenible i de qualitat, així 
com crítics amb el turisme de masses.
Lloc: Centre Cultural Miramar
Descripció: Durant el debat es plantejarà el model de turisme de Sitges i com ha de ser la gestió pública.




