
Pla de Mandat





Il·lusió, compromís, treball i rendició de comptes. Aquestes paraules resumeixen el 
document que teniu a les mans. El #GoverndeSitges us presentem el Pla d'actuació 
municipal per al mandat 2015-2019, resultat del Pacte de Govern subscrit per CDC- DC- 
ERC a partir dels resultats de les darreres eleccions municipals. Constitueix el full de ruta 
del Govern municipal, un compromís explícit amb les persones de Sitges que marca 
clarament les prioritats d'actuació i que es té sempre present a l'hora d'elaborar els 
pressupostos anuals i els plans i programes d'acció concrets que se'n deriven. 

Es tracta doncs del camí a seguir, un rumb que orienta l'acció política i de gestió de 
l'Ajuntament de Sitges, des de les grans línies estratègiques fins al dia a dia de la Vila, del 
Poble de Garraf i de Les Botigues.

Aquest Pla de Mandat es desenvoluparà en un moment de lleugera recuperació 
econòmica però alhora amb la prioritat d’acció centrada a les persones que encara 
pateixen els efectes de la greu crisi econòmica. 

Precisament per aquest motiu els resultats obtinguts de la política de reducció del deute i 
d’estalvi duta a terme a l'anterior legislatura, donen avui els seus fruits: tenim capacitat 
inversora. Això vol dir que els Sitgetans es beneficiaran directament de tenir un 
ajuntament sanejat, amb accions que aniran des de la rebaixa d’impostos o per exemple, 
a complements econòmics per a les persones en risc d'exclusió.

Amb aquestes premisses, són 6 els eixos estratègics que hem aprovat per a aquest Pla 
de Mandat. Cada eix conté diferents àrees que es corresponen amb les regidories del 
consistori.







      

Compromís i transparència, "
el millor full de ruta

Pla de Mandat 2015-2019



Veureu que cada àrea està explicada en dues parts conceptuals: la visió política que inclou la presentació, el 
repte i els objectius (diferenciats entre generals i específics) i, l’altra part, on ens referim a la materialització 
pràctica d’aquesta visió que inclou les polítiques prioritàries, les polítiques estructurals (de transformació de 
l’organització), les polítiques sectorials (habituals, continuïtat i seguiment) i les accions que se’n deriven 
d’aquestes. 
Si el llegat de l’anterior mandat ha estat el sanejament econòmic de l’Ajuntament estic decidit a què aquest 
mandat sigui el de la transparència i el Govern Obert. La rendició de comptes i l’obertura en la gestió és 
prioritària. I per deixar-ho palès, incloem en aquest Pla de Mandat la tria d’indicadors que ens serviran per a tenir 
les xifres de referències que el #GoverndeSitges emprarem per tal d'explicitar i resumir taules estadístiques i que 
ens dóna a tots els sitgetans una fotografia rigorosa i clara d’on estem i el més important, fins on ens 
comprometem a arribar. A més, la inclusió d’aquests indicadors té un doble objectiu: l'autoavaluació precisa i la 
fiscalització democràtica. 
Em comprometo, una vegada més, a treballar, a esforçar-me i a tenir coratge per continuar situant aquest Sitges, 
que tots els membres del #GoverndeSitges ens apassiona sense mesura, on es mereix estar. 
Com vaig dir a l’inici del mandat: Sitges necessita gent que estimi Sitges. Treballem i no discutim. Vivim i no 
cridem. I quan vulguem cridar, que sigui per dir ben alt i ben fort: Visca Sitges i Visca Catalunya!

Miquel Forns. Batlle de Sitges.        Novembre de 2015
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Eixos estratègics de treball

1.  El Sitges de les persones 
2.  Sitges, vila emprenedora
3.  Cultura amb caràcter
4.  Qualitat de vida sostenible
5.  Govern Obert
6.  Cap a un nou estat

Pla de Mandat 2015-2019



1!
El Sitges de les 
persones

>  Benestar i família
>  Joventut
>  Ensenyament
>  Formació per a 

l’ocupació
>  Esports

#GoverndeSitges



Benestar i família
1. El Sitges de les persones

El #GoverndeSitges té el compromís de seguir prioritzant l’eix principal 
d’actuació municipal enfocat a les persones, per aquest motiu, Benestar i 
Família és de les regidories més importants de l'Ajuntament. La reflexió 
política de la realitat social implica tenir en compte la singularitat de les 
persones. Dins d’una mirada global cap a la ciutadania, cal a la vegada una 
proximitat i singularitat que vagi més enllà d’ajudes puntuals i processos 
estandaritzats. 
Volem conduir els objectius de Benestar i Família d’una política assistencial a 
unes noves polítiques estructurals per a tota la població. Ho farem 
desenvolupant projectes concrets per assolir el Benestar d’una població que 
no només tingui els recursos econòmics sinó uns recursos globals que 
garanteixin la seva qualitat de vida, el seu benestar personal i la convivència. 
Treballarem per esdevenir una vila inclusiva que englobi i s’enriqueixi en la 
seva diversitat de nacionalitats en un entorn de convivència.
Un Sitges inclusiu amb una mirada especial cap els col·lectius més 
vulnerables i que pugui minvar el risc d’exclusió social.
Un Sitges inclusiu on es potenciï el valor de la igualtat posant tota la nostra 
atenció en l'exclusió de les noves formes de masclisme que segueixen 
colpejant a les Dones i tota LGTBIfòbia.
Un Sitges inclusiu que doni lloc a totes les persones que pateixin alguna 
discapacitat, a nivell de participació, autonomia, formació i feina. 
Des de la Regidoria de Benestar i Família es vol donar un impuls de servei 
que arribi a la totalitat de la seva població en general. Treballar per a totes les 
persones i amb les persones on han de ser troncals els projectes de 
prevenció, les polítiques familiars, la dinamització de barris i el treball en 
xarxa de cooperació i col·laboració estreta amb totes les entitats socials i 
col·lectius implicats.



Repte

Objectius

Treballem per aconseguir una actuació més propera a les necessitats de les persones per aquest motiu el nostre centre 
d’acció han de ser els barris. Desenvoluparem plans comunitaris que permetin una visió global del municipi i que alhora 
fomenti el treball en xarxa i fluït amb les entitats. El treball s’orienta a les necessitats de les persones de Sitges prioritzant els 
programes preventius. Així mateix tractarem de manera transversal la xacra de la violència masclista en totes les seves 
expressions, des de les subtils a les violentes. 
Essent l’objectiu global el benestar de la població en el seu conjunt, posarem al centre de les nostres accions els col·lectius 
més vulnerables.	

GENERALS
Assolir una vila inclusiva posant l’accent en la globalitat de 
tota la població en general, des de la diversitat de 
nacionalitats, els col·lectius vulnerables amb risc d’exclusió 
social, les persones discapacitades, les dones, els joves i 
els infants. 
Treball de cooperació i col·laboració amb entitats, 
associacions i col·lectius socials.
Aplicar polítiques que desenvolupin projectes de prevenció i 
de dinamització de barris.
Continuïtat i ampliació a nivell de recursos de tots els 
programes d’ajudes socials existents.  

ESPECÍFICS
•  Desenvolupar el Sitges Inclusiu, amb la creació d’un 

“Consell per a les Persones” que englobi consells 
específics o taules sectorials.

•   Millorar la qualitat de vida de les persones que perceben 
la pensió no contributiva. 

•  Desenvolupar el treball comunitari de barris (convivència 
veïnal, mapa de necessitats i actuacions per zones, 
posar el treballador social al servei de la comunitat).

•   Millorar els serveis propis i els vinculats a entitats (servei 
d’atenció domiciliària, centre de dia, menjador, banc 
d’aliments...)




1. El Sitges de les persones / Benestar i família



Polítiques
PRIORITÀRIES
Potenciar el treball comunitari de barris
Crear el Consell de les Persones.
Treball en xarxa amb les diferents entitats socials.


ESTRUCTURALS
Posada en marxa del centre obert.
Desenvolupar un projecte estratègic d’atenció a la gent 
sense sostre, l’objectiu és que no hi hagi cap persona 
sense sostre.
Dinamització de parcs infantils com espais familiars.
Redactar i executar un projecte integral de no violència 
(prevenció i mediació).

Disposar de pisos d’emergència social.

SECTORIALS
Desenvolupament del pla de drogues. 




Accions
•  Mapa de necessitats dels barris i actuacions per 

zones.
•  Difusió de les tasques dels treballadors socials als 

barris. 
•  Creació d’un Consell que englobi i faci propostes 

d’intervenció en els diferents sectors socials. 
•  Suport directe a projectes i actuacions de les 

entitats.
•  Disseny del projecte de centre obert, licitació i 

obres.
•  Creació de l’alberg per a les persones sense sostre.
•  Protocol d’accions d’acollida per a persones sense 

sostre.
•  Actuacions d’emergència per a persones sense 

sostre (cerca d’habitatge, treball i suport sanitari), 
amb la col·laboració totes les entitats implicades

•  Programació d’activitats familiars i dotació de 
recursos lúdics i espai d’intercanvi de jocs.

•  Activitats de sensibilització, prevenció i 
d’acompanyament contra la violència.

•  Execució de les accions contemplades al Pla de 
Drogues.

1. El Sitges de les persones / Benestar i família



Polítiques
PRIORITÀRIES
Estudiar l’aplicació d’una renda mínima bàsica.
Programes d’inclusió cultural.

ESTRUCTURALS
Impuls al Servei d’atenció a la Dona.
Desplegament efectiu de la Llei 11/2014 contra la 
LGTBIfòbia.
Creació d’indicadors específics que ens posin alerta de 
les situacions de pobresa.

Atenció específica a les persones amb discapacitat.

SECTORIALS
Projectes de formació ocupacional pels col·lectius 
vulnerables i persones amb discapacitat.
Difusió de polítiques preventives que orientin en la bona 
gestió per a l'optimització dels recursos propis.






Accions

•  Suport econòmic per a les persones que perceben una 

pensió no contributiva. 
•  Ampliació de les prestacions del Carnet Blau en matèria 

cultural.
•  Actualització del Pla d’Igualtat i execució de les 

actuacions que se’n deriven.
•  Aconseguir un descens dels indicadors.
•  Activitats que promoguin la participació social de forma 

inclusiva.
•  Noves ajudes econòmiques per a col·lectius amb 

discapacitat. 
•  Xerrades informatives sobre la llei de la dependència i 

els serveis i recursos a conèixer.
•  Tornar a col·laborar amb el projecte Timol d’àmbit 

comarcal.
•  Creació d’oportunitats laborals per a persones amb 

discapacitat. 
•  Projecte que ofereixi eines de reducció de despeses 

quotidianes a través de tallers, campanyes de 
sensibilització i xerrades.

•  Nova concessió del control de dutxes i per a persones 
sense sostre.

•  Grups d’ajuda mútua que evitin l’exclusió social.

1. El Sitges de les persones / Benestar i família



Polítiques
PRIORITÀRIES
Ampliació d’ofertes de lleure i esportives per infants 
amb risc d’exclusió. 
Projecte per a persones grans soles sense suport 
social ni emocional (amb la col·laboració de les 
entitats).

ESTRUCTURALS
Polítiques socioeducatives preventives i atenció 
especialitzada per a infants que ho necessiten  i de 
suport als Centres educatius i altres serveis implicats 
en l’atenció a la infància.
Millorar i ampliar els canals bidireccionals de 
comunicació de la ciutadania amb Serveis Socials. 
Coordinació amb tots els nivells d’administració 
implicats amb l’atenció a les persones.

SECTORIALS
Treballar per assolir un Sitges saludable 
emocionalment.






Accions
•  Beques esportives per infants amb risc d’exclusió 

(econòmica, discapacitat).
•  Sitges intergeneracional: atenció específica a la infància-

gent gran. 
•  Revisió i dinamització de les activitats als casals de gent 

gran: promoció d’alfabetització digital i hàbits saludables 
(esport) entre altres.

•  Difusió i suport a la llei de la dependència.
•  Adherir-nos al programa de la UNICEF  de ciutats amigues 

de la infància. 
•  Formació per a pares i dinamització d’activitats per a 

joves i infants. 
•  Tractament d’aspectes psicosocials que afecten al 

benestar d’infants i joves (bullying, depressions, 
addiccions, sexualitat...)

•  Noves tasques de coordinació i treball en xarxa en 
benefici a la millora de l’atenció a les persones. 

•  Activitats de creixement personal i d’ajuda mútua.

1. El Sitges de les persones / Benestar i família



Joventut
1. El Sitges de les persones

Una de les prioritats d’aquest Govern és posar els Joves al centre 
de les decisions que es prenguin. Tenint com a referent la inclusió 
de tot el col·lectiu juvenil en l’àmbit social, educatiu i laboral, 
treballarem de manera intensa i propera per assolir un jovent 
cohesionat.

Des de la Regidoria, a partir de la creació del nou Consell de 
Joves, com a paraigües sota el qual s’agruparan les propostes 
fetes en aquest àmbit, es treballarà per a que el  Servei de 
Joventut continuï vitalitzant l’Espai jove i el Pla de Joventut 
2015-2019 resultat d’un procés participatiu. Per això, impulsarem 
noves  propostes i activitats  amb la participació activa dels 
propis protagonistes i amb l’objectiu d’aconseguir l’emancipació 
juvenil.

Es treballarà de forma coordinada i tranversal dins del 
Departament de Formació i  Joventut  desenvolupant accions i 
programes entre educació i  ocupació, per tal d’aconseguir 
l’autonomia i la independència del jovent. 
Cal motivar als joves per a que trobin espais d’oci saludables i de 
participació social i cultural i d’inclusió laboral, activant al màxim 
la participació i l’associacionisme.



Repte

Objectius

GENERALS
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. 

Afavorirem programes d’entorn vinculats amb el món 
laboral, de formació professional i de transició al treball per a 
joves.   


ESPECÍFICS
Recerca d’espais d’oci nocturn alternatius i saludables.
Impulsar activitats esportives i lúdiques en els espais 
escolars fóra del seu horari habitual. 





1. Sitges de les persones / Joventut

Aconseguir la inclusió social, laboral i educativa dels joves amb més dificultats de formació, d’orientació i capacitació laboral de la 
nostra vila. Per això prioritzarem un programa d’activitats atractiu i proper als interessos als joves en general per aconseguir que 
els joves siguin el centre de les nostres decisions i una de les prioritats que alhora ens apropa a un objectiu de cohesió social vital 
per una convivència òptima.



1. Sitges de les persones / Joventut

Polítiques Accions
PRIORITÀRIES
Atendre les necessitats dels joves en tot el seu cicle vital.
Recerca d’espais d’oci nocturn alternatius
Dinamització de l’Espai Jove

ESTRUCTURALS
Apostem per la millora de l’Espai Jove, per tal que tingui una 
funció social i educativa més àmplia. 
Impulsarem la creació del Consell municipal de joves per potenciar 
la participació. 
Adequació de l’entorn del Parc del Rocar per a usos esportius i 
d’activitats per a joves (skatepark, pistes i circuïts a l’aire lliure, 
plaça cívica davant la piscina municipal, etc.)
Preus especials per a infants, joves i estudiants per als Museus de 
Sitges i tarifes reduïdes per al transport públic.

SECTORIALS
Promoció de plans formació per a nous emprenedors joves.
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. 

 
 
 



•  Protocol d’usos múltiples per a 
desenvolupar activitats esportives i 
lúdiques en els espais escolars fora de seu 
horari habitual.

•  Jornades  d’orientació educativa 
adreçades a tots els agents de formació. 

•  Potenciar entitats juvenils i arribar a que el 
Consell estigui el 40% representat per 
joves. 

•  Realitzar un pla d’accions per reactivar 
l’Espai Jove.

•  Propostes formatives a partir dels plans de 
garantia juvenil.

•  Calendarització d’activitats culturals 
atractives pels joves amb la coordinació de 
les entitats.



Ensenyament
1. El Sitges de les persones

Treballarem per a la qualitat i el prestigi del sistema escolar 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 d'orígens i d’identitats 
personals com a factor positiu d'enriquiment individual i 
col·lectiu. 
Des de Sitges col·laborarem amb el Parlament de Catalunya i 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal de 
conformar un model propi d’escola catalana, basada en la 
tradició de renovació pedagògica del nostre país.
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 de Sitges.

Amb aquestes línies de treball volem assolir una relació de 
proximitat, entesa i diàleg continu amb tots els agents implicats 
en l’ensenyament sitgetà.




Repte

Objectius
GENERALS
Implicar Sitges en un nou model general de país  lligat a 
l’educació i al territori.
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 implicats. 
Elaborarem un pla de millora, adequació i actualització de 
les instal·lacions dels centres públics escolars. 
Col·laborarem amb 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.  

ESPECÍFICS
•  Afavorirem programes d’entorn vinculats amb el món 

laboral, de formació professional i de transició al treball 
per a joves

•  Ubicació estable de l’escola de música
•  Millorar la gestió de la llars d’infants.
•  Elaboració d’una proposta viable i sostenible a partir de 

l’escolta activa dels diversos agents socials per a la 
possible reobertura del centre obert.

•   Adequació o reubicació de l’escola d’Adults. 




1. Sitges de les persones / Ensenyament

El nostre àmbit d’actuació se centrarà en la reducció del fracàs escolar des d’una política de proximitat, diàleg i consens, 
amb tots els centres de la Vila. Volem fer de la política pública a Sitges un model comú que uneixi els centres entre sí i els 
connecti amb un nou model de país. 



1. Sitges de les persones / Ensenyament

Polítiques Accions
PRIORITÀRIES
Elaborarem un pla de millora, adequació i actualització de les 
instal·lacions escolars dels centres públics de la vila. 
Aconseguir les instal·lacions definitives de l’escola pública Agnès 
de Sitges.
Ubicació estable per a l’escola de música.

ESTRUCTURALS
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.
Pla per a la dinamització de l’ús social de la llengua catalana a 
Sitges. 

SECTORIALS
Alliberament dels patis escolars per a activitats diferents a 
l’habitual. 
Impulsarem projectes de recerca i d’investigació sobre la realitat 
actual i històrica de Sitges per tal de ser incorporades en els plans 
d’estudis locals. 
Crearem  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. 
Adequació o reubicació de l’escola d’adults.

 

 
 



•  Jornades de reflexió i participació educativa 
adreçada a tots els agents educatius. 

•  Adequació dels terrenys a on ha d’anar ubicat el nou 
edifici de l’escola Agnès.

•  Trobar un emplaçament definitiu per a l’Escola de 
Música i acompanyar en el trasllat de la mateixa.

•  Proposta d’estudi per a l'adequació o reubicació de 
l’escola d’adults.

•  Amb el suport de l’oficina de normalització 
lingüística, elaborar un pla amb un procés 
participatiu amb els agents socials, culturals i 
comercials.

•  Establirem un protocol d’usos públics dels espais 
escolars (patis, biblioteques, etc.) en horaris 
extraescolars. 

•  Campanya als centres de sensibilització per a la 
lectura.

•  Concurs de “Bones pràctiques educatives”.



Formació ocupacional

Actualment el servei d’ocupació està sota l’àrea de presidència i serveis 
a les persones i la regidoria de Recursos Humans, Ensenyament, 
Joventut i Ocupació.

L’ajuntament de Sitges vol impulsar un nou concepte de 
desenvolupament formatiu de les persones tot lligant formació, joventut i 
ocupació. L’educació i la formació es produeixen al llarg de tota la vida i 
van lligades estretament. Volem per això enfortir aquest nexe per 
desenvolupar una ocupació de qualitat a través d’una formació de valor. 
En aquest sentit, els joves, que actualment són els que més pateixen la 
crisi, conscients que l’entrada al món laboral és determinant per les 
expectatives professionals, Sitges vol ser capdavantera en la integració 
laboral amb els joves per ser capaços d’oferir una oportunitat digna 
evitant la precarització gràcies a una bona formació.

Les polítiques d’ocupació però, aniran orientades a qualsevol col·lectiu, 
de tal manera, que puguem complementar i coordinar espais de 
formació per generar noves capacitats competencials de caràcter 
transversal per a una inclusió laboral més òptima. 


1. El Sitges de les persones



Repte

Objectius

Oferir una formació ocupacional i de millora professional adequada a les necessitats pròpies de la societat de l’actual societat de la 
informació i la comunicació. El principal repte del servei d’ocupació consistirà en adaptar-se dins la nova organització general per 
tal d’optimitzar en recursos i ser més eficaç alhora de desenvolupar les polítiques i els programes de formació ocupacional. En el 
mateix sentit, ens comprometem a millorar els circuïts de comunicació i diàleg entre Nivell 10, els centres formatius, les persones 
desocupades i les empreses. 

GENERALS
Facilitar des de l’administració municipal la millora de les 
competències professionals dels nostre ciutadans i del teixit 
empresarial, mitjançant la formació a l’empresari i al nou 
emprenedor.  
Apropar als demandants d’ocupació a les empreses, amb 
l’objectiu d’aprofitar i invertir el talent professional i el cabal 
formatiu en el propi territori. 
Afavorir la millora de les competències professionals dels 
demandants d’ocupació per tal d’apropar-los a les necessitats  
laborals de les empreses, i afavorir un mercat laboral més 
estable.
Facilitar la qualificació i/o l’acreditació professional, amb 
processos formatius que permetin accedir a la formació 
professional i acadèmica. Entenent la formació com un procés 
continu de millora personal, social i laboral.   

ESPECÍFICS
•  Organitzar, planificar i oferir cursos i accions formatives en 

funció de les necessitats detectades en el territori per a la 
millora de la inserció laboral.

•  Millorar l’autoestima i la motivació de les persones en  
situació de risc d’exclusió laboral i social, amb l’objectiu de 
reiniciar un procés de inserció professional.

1. El Sitges de les persones / Formació ocupacional



Polítiques
PRIORITÀRIES
Pla anual de formació que permeti millorar les competències laborals i/o 
potenciar el creixement professional, facilitant un camí de la formació 
ocupacional a la formació reglada.

ESTRUCTURALS

S’han de treballar projectes transversals amb els tres serveis implicats en 
la mateixa regidoria (ensenyament, joventut i ocupació). 
Treballar els projectes transversals amb ocupació, promoció econòmica i 
altres regidories que comparteixen objectius comuns.
Millorar els recursos estructurals (espai, personal, etc.) per poder oferir 
els serveis adients. Com, per exemple, homologar aules de formació pels 
certificats de professionalitat que corresponguin.

SECTORIALS

Mantenir els serveis bàsics d’ocupació.
Col·laborar amb altres administracions (Generalitat, Diputació, Consell 
comarcal, etc.) per tal de desenvolupar programes i plans de formació i 
ocupació.
Adequar la gestió de la intermediació laboral i les ofertes de treball a 
través de les competències professionals dels demandants de feina.

Accions
•  Es buscaran els 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.

•  S’establirà un punt d’informació periòdic 
de cara a la població de totes les accions i 
serveis que s’ofereixen des dels diversos 
departaments de la Regidoria 
d’Ensenyament, Joventut i Ocupació.

1. El Sitges de les persones / Formació ocupacional



Esports
1. El Sitges de les persones

L’activitat física i l’esport poden ser valuoses eines de cohesió i 
de vida saludable. L’esport té un gran potencial motivador i es 
converteix en un catalitzador que afavoreix el contacte entre 
educadors o educadores i el jovent. Junt amb altres 
actuacions, l’esport afavoreix: la promoció de la responsabilitat 
personal, pel fet d’haver de seguir unes normes, o tenir unes 
tasques assignades; la responsabilitat social, pel fet d’haver de 
resoldre conflictes (integració intercultural, tolerància, 
solidaritat) i la participació.
Per això l'àrea d'esports, per una banda, vol ser un eix 
vertebrador i actiu de les polítiques esportives de la vila pel 
desenvolupament personal. Entenem l’esport com a eina lúdica 
de salut i de formació de les persones, per això, es vol treballar 
de forma cooperativa amb els diferents clubs esportius per tal 
d’atendre a les necessitats diàries i estratègiques de l’esport a 
Sitges. 

Per l’altra banda, es vol desenvolupar una política estructural 
que converteixi Sitges en una destinació referent pel turisme 
esportiu, per això amb col·laboració a la regidoria de turisme, 
es desenvoluparan accions que facin realitat aquest objectiu 
per a finals de mandat.






 







Repte

Objectius

Els principals reptes de l’esport al municipi de Sitges corresponen a una doble vessant, l’estructural i de dotació 
d’infraestructura i la humana. Per una banda es vol desenvolupar un teixit fort enfocat a les persones i una qualitat de vida 
sostenible i per l’altra dotar al municipi d’una promoció adequada i d’unes infraestructures suficients per poder desenvolupar 
les diferents activitats.

GENERALS
Elaborar un pla municipal  per a la promoció i suport de 
l’esport de base i les activitats obertes a l’aire lliure que tingui 
en compte les necessitats del municipi i dels sitgetans i les 
sitgetanes.
Promocionar l’esport per tal de convertir Sitges en un 
referent turístic esportiu.
Dotar d’infraestructures i donar suport a les entitats i clubs 
esportius.  

ESPECÍFICS
•  Elaboració d’un projecte de promoció de la vela que 

inclogui la proposta d’una futura escola de vela.
•  Garantir la rendibilitat social de les instal·lacions esportives
•  Garantir la viabilitat de la piscina municipal. 
•  Millorar la sostenibilitat econòmica de les instal·lacions 

esportives
•  Sensibilitzar col·lectius i usuaris cap a la coresponsabilitat.
•  Garantir una oferta plural d’interès social dels 0 als 100 

anys.
•  Impulsar el treball tranversal  amb els altres departaments.




1. El Sitges de les persones / Esports



Polítiques
PRIORITÀRIES
Potenciar l’activitat del Consell Municipal de l’Esport.
Gestionar el futur de les instal·lacions públiques de piscina. 
Estudi de les inversions en nous equipaments esportius. 
Actualització de la normativa d’us dels equipaments esportius.
 
ESTRUCTURALS
A nivell estructural, el departament establirà nous mecanismes de 
comunicació per permetre el treball transversal amb les diferents 
regidories de l’ajuntament per tal de facilitar el desenvolupament 
efectiu de les polítiques esportives. 
Reorganitzar el departament buscant una major eficiència.
Millora i manteniment de les instal·lacions municipals.

SECTORIALS
Afavorir la pràctica esportiva a les persones amb situació de risc.
Potenciar el Parc Natural del Garraf com a lloc de pràctica 
esportiva.
Potenciar el foment de l’esport de base i, especialment, l’esport 
femení, així com l’esport federat i de competició.

 



Accions
•  Activar la creació del Consell Municipal de l’Esport.
•  Crear la comissió de seguiment que ha de vetllar per 

l’execució del pla de viabilitat de la Piscina Municipal.

•  Trasllat del Camp de Rugby.
•  Millores en el Camp de Fútbol d’Aiguadolç.
•  Aprovació ordenança reguladora de l’ús de les 

instal·lacions esportives i signatura de concessions 
d’ús i convenis.

•  Nomenar un Cap d’Esports i reestructurar les tasques 
per projectes.

•  Instal·lació de calefacció als vestuaris del Pavelló 
municipal d’esports.

•  Conveni amb serveis socials per l’accés de les 
persones amb situació de dificultat econòmica.

•  Fer un conveni amb la Diputació de Barcelona per a 
les pràctiques esportives al PN del Garraf.

•  Fer una campanya de promoció de l’esport a les 
escoles.





1. El Sitges de les persones / Esports



2!
Sitges, vila emprenedora

>  Turisme i platges
>  Projectes estratègics
>  Economia
>  Empresa i 

emprenedoria
>  Comerç, mercats i 

consum

#GoverndeSitges



Turisme i platges

El turisme és un factor fonamental de l’economia sitgetana. Per 
aquest motiu, el govern de Sitges li dóna un tractament 
diferenciat i específic per tal de que els seus beneficis arribin a 
tothom, tant als que hi viuen d’ell com els que no. 
Com a vila referent del turisme, volem continuar ser 
capdavanters i oferir noves fórmules que garanteixin el futur i la 
sostenibilitat d’aquesta activitat i de la marca Sitges. Com és el 
cas del turisme esportiu, familiar, cultural i gastronòmic, així 
com del turisme derivat de les xarxes socials.
La municipalització del servei de Turisme de Sitges ens 
permetrà una millor gestió i impulsar de forma més eficient la 
visió política del #GoverndeSitges en aquesta activitat cabdal 
per a la nostra vila.
Així mateix, volem formalitzar les relacions d’aquesta regidoria 
amb el sector privat per a treballar de forma conjunta i 
participativa en totes les accions turístiques que es portin a 
terme a la vila.

2. Sitges, vila emprenedora



El principal repte a què ha de fer front la nostra vila com a destinació turística és el d’equilibrar la relació entre visitant i 
ciutadania, impulsant els seus efectes positius, atraient un turisme responsable que permeti assegurar-ne la sostenibilitat 
econòmica, social i mediambiental del Sitges d’avui. Així mateix, cal vetllar per la identitat sitgetana, posant en valor el territori, 
les nostres tradicions, la cultura, el patrimoni, l’oci nocturn, les platges...  A nivell intern, tenim el repte del trasllat de la 
regidoria a Can Milà per aconseguir oferir uns serveis a l’alçada de Sitges.
	


Repte

Objectius
GENERALS
L’objectiu és aplicar les polítiques públiques per 
aconseguir un turisme sostenible i respectuós. 
Aconseguir l'equilibri entre el turisme i els ciutadans de la 
vila. Fomentar les complicitats i oportunitats, tant pels que 
hi viuen directament d'aquest sector com pels que no hi 
viuen.
Una regidoria de Turisme forta que lideri i que treballi 
conjuntament amb els sector privat amb un pla d’accions 
vinculants i que impulsi la marca Sitges. 


ESPECÍFICS
•  Promocionar per sectors turístics estratègics 

•  Obtenir la certificació Biosphere de turisme sostenible.
•  Continuar amb la desestacionalització del mercat. 
•  Cercar complicitats d’agents implicats en la promoció 

de Sitges.

2. Sitges, vila emprenedora / Turisme i platges



Polítiques
PRIORITÀRIES
Es vol obtenir la certificació de turisme sostenible Certificat 
Biosphere.
Continuar fent del Convention Bureau un organisme per atraure 
turisme de congressos.
Promoure noves modalitats de turisme, com l’esportiu.

ESTRUCTURALS
Trasllat a Can Milà per centralitzar el servei de la regidoria 
alhora que es podrà gaudir d’un espai polivalent tant d’ús 
públic com privat.
Crear una Taula de Turisme que representi a tots els sectors 
(públics i privats) i que en participin en el seu funcionament i 
presa de decisions.
Estudi per a la creació d’un centre logístic per a la distribució 
de mercaderies. 

SECTORIALS
Pla de qualitat turística com a guia del sector. 
Recuperar les Banderes Blaves a la nostra costa.
Estudiar alternatives i cercar complicitats amb d’altres 
administracions per a l’estabilització de les platges. 


Accions
•  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.
•  Cerca d’esdeveniments internacionals esportius.
•  Redacció del projecte d’acondicionament del recinte 

de Can Milà. 
•  Fer reglament de funcionament on s’especifiqui el 

Pla d’accions de la Taula de Turisme.
•  Cercar la ubicació òptima pel nou centre logístic.
•  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.
•  Impulsar noves formules d’oci a les nostres platges a 

través d’un procés de participació.
•  Donar un nou impuls a l'oci nocturn per prestigiar 

aquest sector i alhora trobar la bona convivència 
amb el vilatans. 

2. Sitges, vila emprenedora / Turisme i platges



Projectes estratègics
2. Sitges, vila emprenedora

La projecció i el creixement de Sitges requereix de la planificació 
estratègica i d'una visió global de la vila per tal d’adaptar-nos als 
continus canvis del nostre entorn: l’atracció d’esdeveniment de 
projecció internacional, el creixement turístic, la transició a la societat 
del coneixement i desenvolupament de les TIC, entre d’altres.
Des d’un punt de vista de la projecció exterior, Sitges disposa d’un 
calendari estable d’esdeveniments culturals, socials i d’oci, que 
permeten dibuixar un circuit anual: cinema, jazz, patchwork, publicitat, 
medi ambient, intercanvis culturals, etc.
En els darrers anys, aquest mapa ha rebut noves incorporacions, com 
el Sitges Next, el Jazz Antic, el Creative Connexions, la Posidònia i, al 
mateix temps, han estat calendaritzats de tal manera que 
convisquessin entre si i s’ordenessin en el calendari per tal que 
generessin activitat durant gairebé els dotze mesos de l’any.
Arribats al punt actual, especialment en matèria de grans 
infraestructures culturals, cal planificar estratègicament els sectors en 
què s'ha d'incidir en el futur i impulsar les infraestructures culturals 
que permetin la màxima rendibilitat social d'aquestes importants 
manifestacions socials, culturals i turístiques que tenen lloc a la nostra 
vila.



Repte

Objectius

Impulsarem el creixement i projecció de la nostra vila per tal de convertir Sitges en refent del Turisme cultural, de congressos i 
d’innovació, aplicant la planificació estratègica al calendari d’esdeveniments i dotant-la de les infraestructures necessàries. Caldrà 
cercar l'equipament adequat, com un recinte firal o de congressos adaptat al tipus d'esdeveniments que es fan a la nostra vila i que 
ens interessa atraure. 

2. Sitges, vila emprenedora / Projectes estratègics

ESPECÍFICS
•  Incentivar la projecció exterior de Sitges, tant a nivell metropolità, 

català com internacional.

•  Millora de la seva competitivitat a través de les possibilitats 
derivades de la ubicació de Sitges.

•  Atracció de nous tipus de visitants, amb estades de durada 
superior a un dia.

•  Millora i diversificació dels serveis i productes de la vila.
•  Increment de la confiança mútua entre ciutadans, associacions, 

sector privat i Ajuntament.
•  Suport a les iniciatives empresarials, artístiques i creatives amb 

voluntat d’innovació i de projecció internacional.

GENERALS
Rendibilitzar al màxim les oportunitats de Sitges i liderar 
l'impacte econòmic, urbanístic i social.

Garantir un desenvolupament econòmic, turístic, social i 
cultural de Sitges de forma estable que suposi un valor 
afegit de qualitat de vida per als sitgetans i sitgetanes i 
per als visitants.
Impulsar programes de millora en les zones de la vila 
caracteritzades per la seva capacitat d'atracció turística i 
cultural, així com impulsar projectes de conservació del 
patrimoni arquitectònic.



Polítiques
PRIORITÀRIES
Reforç del calendari estable de festivals i esdeveniments, 
dotant-lo d’unitat, coherència i visió estratègica. 
Creació d’un centre multifuncional, que permeti completar i 
complementar el mapa d’instal·lacions actual i facilitar-ne el 
creixement. Aquest centre hauria d’actuar com auditori de 
format mig / gran i, al mateix temps, com a recinte congressual 
per cobrir les necessitats actuals. 

ESTRUCTURALS
Liderar projectes específics de caràcter cultural, històric o 
commemoratiu que ofereixin a l'exterior una imatge singular de 
la vila i que permetin, al seu torn, la realització d'accions i 
inversions de caràcter permanent.
Impuls a la internacionalització de les manifestacions en les 
quals participi l’ajuntament i que siguin estratègiques per al 
municipi, com és el cas del Sitges Next, el Festival de Jazz 
antic o el Festival de Cinema.

SECTORIALS
Cercar, amb els agents apropiats, la implantació de nous 
festivals o manifestacions que tinguin vocació nacional i 
internacional i que s’adaptin al perfil d’economia productiva i 
consum cultural que persegueix el municipi.

Accions
•  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.

•  Fomentar la participació pública i privada en el 
disseny i impuls dels projectes estratègics, com el 
recinte congressual.

•  Donar suport a aquells projectes transversals que 
puguin tenir projecció internacional de Sitges en 
totes les matèries.

•  Potenciar els agermanaments existents i afavorir 
l’activitat que se'n derivi.

•  Impulsar Sitges com a ciutat candidata per acollir 
nous esdeveniments prestigiosos de caràcter 
nacional i internacional.

2. Sitges, vila emprenedora / Projectes estratègics



Economia
2. Sitges, vila emprenedora

Els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, 
però són també l’administració que té menys capacitat per regular els 
seus pressupostos. En efecte, una part considerable de les finances 
dels governs locals està regulada per la “Ley espanyola Reguladora 
de las Haciendas Locales”, i per tant no pot ésser modificada pels 
municipis. D’altra banda, una part significativa del pressupost prové 
de transferències de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.
El full de ruta de la política fiscal d’aquest mandat serà la de prioritzar 
la despesa en els serveis que afectin a les persones i a l’activitat 
econòmica, reduir l’endeutament i equilibrar els tributs per a què 
tinguin un menor impacte en les famílies. 
Per tant, seguirem treballant amb rigor per rebaixar la xifra del deute 
públic i alhora no minvi la possibilitat d'utilitzar els romanents dels 
diferents exercicis, sobretot, per destinar-lo preferentment a finançar 
inversions sostenibles.
Hem augmentat el pressupost en despesa social ja que és el pilar 
fonamental de la nostra acció política. Contenció de la despesa, sí, 
però afavorint la possibilitat de dur a terme inversions sostenibles i 
necessàries per a la vila.
I finalment, vetllarem per una fiscalitat progressiva fent els ajustos 
necessaris per moderar les càrregues fiscals i inclourem bonificacions 
per aquells col·lectius que més ho necessiten, com els emprenedors, 
la petita i mitjana empresa o les entitats del tercer sector.




Repte

Objectius

El principal repte d’aquest pla de mandat és augmentar la despesa social, la que genera activitat econòmica i la creació i 
manteniment de llocs de treball, i el manteniment dels serveis públics i dels nostres barris i al mateix temps seguir reduint el 
deute municipal i l’amortització dels préstecs. Aquesta reducció del deute ens permetrà disposar de millors condicions 
financeres i d’un estalvi en la despesa corrent que allibera recursos que es destinen a altres projectes que beneficien els 
sitgetans.



GENERALS
Augmentar el pressupost en despesa social i generadora 
d’activitat, pilar fonamental de la nostra acció política. 
Reducció del deute municipal i amortització dels préstecs.
Anàlisi de la situació dels impostos i taxes per assolir una 
fiscalitat més equitativa.     

ESPECÍFICS
•  Implantació de la facturació electrònica en la seva 

totalitat.

•  Aplicar els criteris de transparència que marca la nova 
llei.

•  Estudi de bonificacions fiscals per a sectors estratègics.



2. Sitges, vila emprenedora / Economia



Polítiques
PRIORITÀRIES
Estalvi en el pagament del deute per alliberar recursos econòmics.
Afavorir la possibilitat de realitzar inversions sostenibles i necessàries 
per a la vila.
Implantar el nou model de facturació electrònica a la gestió diària de 
l’administració.

ESTRUCTURALS
Vetllar perquè les diferents ordenances fiscals d'aquest mandat 
tinguin menys impacte econòmic i fiscal per a les famílies.
Acomplir les sentències judicials derivades de les actuacions 
d’anteriors legislatures.
Aplicar les polítiques de transparència en la gestió financera de 
l’ajuntament.

SECTORIALS
Promourem unes ordenances amb major progressió fiscal que les 
actuals.
Disminuirem la pressió fiscal per aquells col·lectius que generen 
ocupació i riquesa. 
 
 
 



Accions
•  Renegociar el pagament del deute en millors 

condicions financeres
•  Pla de formació interna per adoptar els 

procediments necessaris per a la facturació 
electrònica.

•  Informació als proveïdors de l’ajuntament per 
ajudar-los en l’adaptació a la factura electrònica. 

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

•  Publicitar les dades econòmiques a través de la 
nova web de Dades Obertes de l’ajuntament.

•  Bonificacions per emprenedoria juvenil i 
ocupació, activitats econòmiques cooperatives i 
empresarials contractació d’aturats 

2. Sitges, vila emprenedora / Economia



Empresa i emprenedoria 
2. Sitges, vila emprenedora

El Govern de Sitges està compromès amb les persones que tenen 
el somni d’obrir el seu negoci i amb les que lluiten dia a dia per 
tirar endavant la seva empresa. Només una societat amb 
empenta i innovadora pot créixer i desenvolupar-se de la millor 
manera. Per això, seguirem donant suport en totes les fases i 
tràmits necessaris per a la constitució d'una societat mercantil i 
altes d'activitat empresarial d’una manera àgil i eficient. 
Des de l’àrea d’Empresa i emprenedoria treballarem amb tots els 
sectors que desenvolupin riquesa i oportunitats laborals al 
municipi. Però a més, creiem estratègic impulsar l’empresa 
cultural i creativa com a nou model econòmic de la vila així com 
les empreses compromeses amb responsabilitat social.
Fer de Sitges un municipi atractiu per a la implantació d’empreses 
és una motivació prioritària pel Govern. D’aquesta manera 
fomentarem els valors de l’emprenedoria entre els joves per a què 
trobin a la vila un espai on desenvolupar les seves aspiracions 
laborals. 





Repte

Objectius

Seguir acompanyant  i assessorant a les empreses i als emprenedors en les necessitats que tenen i treballar per a la connectivitat 
entre els sectors per a la creació de noves oportunitats de negoci. Dotar d’un centre d’empreses a l’alçada de les necessitats de la 
població sitgetana emprenedora. 

GENERALS
Apropar l’administració municipal a l’empresari i al nou 
emprenedor per tal de facilitar els tràmits i fer més àgils les 
gestions.
Facilitar i coordinar activitats empresarials.
Oferir espais, mitjans tècnics, organitzatius i de contactes.     

ESPECÍFICS
•  Cercar alternatives d’ubicació al centre d’empreses i 

emprenedoria o millorar-ne les condicions actuals. 

•  Recolzament a les empreses compromeses amb la 
responsabilitat social, que inclou els drets laborals, el 
respecte al medi ambient i compromeses amb el territori.

•  Potenciar la indústria cultural i creativa com a nou model 
econòmic de la vila.





2. Sitges, vila emprenedora / Empresa i emprenedoria



Polítiques
PRIORITÀRIES
Millorar les condicions de funcionament del centre d’empreses.
Impulsar les accions de les associacions de “Dones Empresàries”
Treballar de manera transversal amb les associacions empresarials 
de la Comarca del Garraf.

ESTRUCTURALS

Fer un pla de comunicació per explicar el servei i l'assessorament 
de la Regidoria pels empresaris i emprenedors. 
Potenciar les trobades entre empreses i emprenedors per a la 
generació de noves oportunitats. 
Facilitar la creació i l’establiment a Sitges d’empreses amb 
responsabilitat social.


SECTORIALS
Convertir Sitges en un lloc atractiu per a les empreses.

Donar suport als emprenedors com a generadors de llocs de 
treball.
 

 
 



Accions
•  Modificar el reglament d’usos del Centre 

d’Empreses per a la seva flexibilització.
•  Periodicitat de les Jornades de Dones 

empresàries 
•  Potenciar les trobades empresarials 

comarcals per a establir relacions comercials 
amb el territori.

•  Campanyes de difusió adreçades a les 
empreses i emprenedors de Sitges.

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

•  Crear una “Jornada d’empresa social” per tal 
d’explicar els beneficis.

•  Establir bonificacions per les empreses que es 
vulguin implantar a la vila.

•  Establir ajudes per joves i per empreses que 
donin feina a aturats. 



2. Sitges, vila emprenedora / Empresa i emprenedoria



Comerç, mercats 
i consum

2. Sitges, vila emprenedora

El comerç és una activitat socioeconòmica prioritària a Sitges. 
Vetllar per a la qualitat, l’equilibri de sectors i el diàleg permanent 
amb els comerciants és garantia d’èxit. És prioritat d’aquesta 
regidoria promocionar l’associacionisme dels comerciants per tal 
d’establir una interlocució comuna i d’aquesta manera alinear els 
interessos i les necessitats del col·lectiu.

Pel què fa als Mercats, la Regidoria treballa per acompanyar un 
model que passa per un important procés de modernització i 
donarà impuls a una sèrie de canvis que busquen un mercat 
municipal més competitius i una especialització en els mercats no 
sedentaris.

L’acompanyament i l’assessorament als consumidors és un servei 
que des de l’OMIC de Sitges seguirem impulsant per donar tota la 
informació sobre els drets de les persones consumidores i 
usuàries. El Govern prioritzarà un consum responsable entre la 
població. A més, es posarà en valor l’oficina pel què fa a 
l’assessorament també als comerciants i d’aquesta manera 
convertir a l’OMIC en l’aliada necessària.



Repte

Objectius

L’activitat comercial que es desenvolupa als nostres barris és un dels altres atractius de Sitges, amb una gran i variada oferta. 
En els darrers anys ha variat significativament el mapa d’establiments, així com l’oferta comercial, el que ens obliga a revisar la 
normativa vigent i a ser més curosos en la seva aplicació per evitar riscos en la convivència, ja sigui a nivell de sorolls com de 
l’ocupació de la via pública per les terrasses. Un altre àmbit que volem protegir des d’aquesta regidoria són els mercats, com 
a patrimoni local i una peça clau per l’activitat comercial diària dels nostres veïns i veïnes. 

GENERALS 
Buscar l’equilibri necessari per a la bona convivència entre 
l’activitat comercial i els drets dels residents.

Potenciar i defensar el comerç urbà com a mecanisme 
que afavoreix la dinamització i la vitalitat de la vila. 
Difusió dels drets i deures del consumidor responsable 
amb la compra conscient.    

ESPECÍFICS
•  Afavorir la col·laboració del comerç en els diferents 

esdeveniments de la vila.

•  Fer del comerç i del mercat un atractiu turístic d'interès 
tan nacional com internacional. 

•  Promoure l’ús de la llengua catalana en el comerç, com 
un valor afegit a la qualitat de servei.





2. Sitges, vila emprenedora / Comerç, mercats i consum



Polítiques
PRIORITÀRIES
Protegir i impulsar l’activitat comercial a Sitges.
Començar un procés de reordenació comercial, sobretot del Casc 
Antic.
Impulsar l’activitat comercial responsable amb l’entorn.

ESTRUCTURALS

Especialització en els mercats no sedentaris i cercar nous 
emplaçaments.
Avançar en la vianalització 
Promoció del Mercat municipal de Sitges.
Donar més difusió pública a l’Oficina de Consum.

SECTORIALS

Activitats de promoció del comerç local.
Promocionar turísticament els mercats i el comerç.
 
 



Accions

•  Impulsar la promoció comercial.
•  Fomentar l’associació entre els comerços
•  Execució de la nova ordenança d’establiments 

cannàbics.
•  Modificació del pla d’usos del Casc Antic.
•  Fer un mapa de terrasses 
•  Aplicar la nova ordenança de sorolls.
•  Impulsar un mercat de segona mà. 
•  Estudiar la creació d’un Mercat no sedentari a Les 

Botigues de Sitges.
•  Jornades de proximitat “Vine al mercat”.
•  Crear una campanya de comunicació sobre els drets 

i deures dels ciutadans com a consumidors.
•  Campanyes de “Consum responsable” adreçades a 

diferents sectors.
•  Impuls del “Shopping Night”, “Botiga al carrer”, 

“Circuit Festival”, etc...
•  Fer tríptics informatius dels mercats per a difondre’ls 

entre els Hotels i establiments turístics. 

2. Sitges, vila emprenedora / Comerç, mercat i consum



3!
Cultura amb caràcter

>  Cultura, tradicions i 
festes

>  Patrimoni

#GoverndeSitges



Cultura, tradicions 
i festes

3. Cultura amb caràcter

La cultura és el nostre patró integrat del conjunt d'actituds, valors, 
objectius i pràctiques que caracteritzen la societat sitgetana. La 
regidoria treballa amb la certesa que les expressions culturals 
generen la capacitat per a l'aprenentatge social i el pensament 
simbòlic, que permet desenvolupar un judici crític i que són una 
eina de cohesió i mostra de la pluralitat i la creativitat.

El principal repte és continuar fent de Sitges Capital cultural 
promovent la creativitat, l’accés a la cultura i el consum cultural 
per a tothom. Aconseguir equiparar la cultura popular al concepte 
general de cultura també és un propòsit. En aquest sentit caldrà 
donar rellevància al folklore i a les tradicions en l’àmbit cultural de 
la vila. 

#ElGoverndeSitges treballa en la implicació i creixement qualitatiu 
de totes les entitats culturals, els creatius i els artistes així́ com la 
participació de tota la ciutadania creant vincles d’enriquiment de 
proximitat. 






La prioritat de les polítiques públiques de la regidoria serà treballar per assolir un repte social: el valor de la cultura com a 
expressió de la diversitat de Sitges i com a element de cohesió social. I un altre repte, en aquest cas estructural: Sitges vol 
orientar la promoció econòmica i turística a la cultura perquè la promoció de la identitat sitgetana és l’actiu econòmic 
principal de la vila. Per aquest motiu el repte és que aquesta promoció tingui cura amb del llegat patrimonial i de la 
convivència amb la ciutadania. En aquest sentit, volem destacar l’Espai Festes, que serà una instal·lació que integrarà el 
concepte de Centre d'Interpretació de la Festa i la necessitat social de locals per a la gestió i l'organització de les festes 
populars sitgetanes.


Repte

Objectius

3. Cultura amb caràcter / Cultura, tradicions i festes 

GENERALS
Recuperació per a l’ús públic i cultural d’espais com l’edifici 
del Patronat i Can Falç.

Promoció del talent local i la cultura de proximitat, tant a 
nivell individual com a nivell d’entitats i d’associacions.
Equiparar la cultura popular al concepte general de cultura, 
en aquest sentit donar rellevància al folklore i a les tradicions 
en l’àmbit cultural de la vila. 
Suport als creadors i promotors de cultura en tot els àmbits 
culturals i les disciplines artístiques. 

ESPECÍFICS 
•  Promocionar Sitges a nivell internacional i de proximitat 

com a vila de museus i nucli d’artistes.

•  Posar en valor la cultura de proximitat i la creativitat 
artística de la vila.

•  Creació i implementació del Forfet cultural.

•  Posar en valor l’atractiu turístic de la cultura i vincular-ho 
molt directament a l’àmbit gastronòmic.





3. Cultura amb caràcter / Cultura, tradicions i festes 

Polítiques
PRIORITÀRIES
Promocionar i difondre el patrimoni cultural de Sitges com a actiu 
sociocultural i generador d’economia productiva.

Obertura d’un espai adreçat a les entitats culturals sitgetanes per 
tal que puguin dur a terme les seves activitats i gestionar el seu 
dia a dia. 

Obertura de l’Espai Festes (Festa Major i Santa Tecla, Carnaval, 
Corpus i d’altres), que ha de ser l’espai que focalitzi tot allò que hi 
ha al voltant de la Festa Major i del patrimoni festiu de Sitges. 

Impulsar un Festival de Música a Sitges de primer nivell i implicar 
al talent musical local en el desenvolupament del Festival. 
Promoure un espai artístic obert.

 
 
 




Accions

•  Promoure una biennal amb artistes sitgetans
•  Recuperació i rehabilitació de l’edifici del Patronat al 

carrer Parellades com a espai dedicat a entitats 
culturals. D’aquesta manera adeqüem un espai per a 
part de les entitats del gran teixit associatiu cultural 
de la vila.

•  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 les Festes a l’espai de 
l’Escorxador.

•  Promoure un esdeveniment musical a l’inici de l’estiu 
aprofitant l’entorn natural i patrimonial que ofereix la 
vila.

•  Dinamitzar l’espai de la Torreta amb un mercat d’art 
periòdic.



3. Cultura amb caràcter / Cultura, tradicions i festes 

Polítiques
ESTRUCTURALS
Millorar la coordinació general i la difusió d’esdeveniments i actes, 
amb les entitats i la pròpia regidoria.
Promocionar i desenvolupar línies d’actuació amb els Museus de 
Sitges.
Continuar treballant en la línia de la participació directa de la 
ciutadania en els esdeveniments festius.
Treballar la relació de l’art amb les festes tradicionals i altres 
esdeveniments de caire festiu. 
Recuperació de totes les activitats culturals entorn la biblioteca 
Santiago Rusiñol
Promoure la cultura als espais públics i per les diferents edats, 
especialment els joves.

SECTORIALS
Promoure el valor social de la cultura, apropant amb diferents als 
col·lectius socials menys afavorits l’accés a la cultura.
Promoure les visites escolars a les activitats de Miramar. 
Vincular la cultura nacional amb el calendari de tradicions festives 
de Sitges.

 
 
 



Accions
•  Continuïtat de la implicació de la Regidoria amb 

les comissions ciutadanes que organitzen la 
celebració de les festes més representatives: 
Festa Major i Santa Tecla, Carnaval, Corpus, Reis i 
les festes dels barris, entre d’altres.

•  Establir i coordinar un calendari d’esdeveniments 
amb les entitats implicades.

•  Organització de grans exposicions vinculades al 
patrimoni cultural de Sitges.

•  Obertura de la biblioteca Santiago Rusiñol i tornar 
a promoure una programació d’actes adequats a 
la nova instal·lació.

•  Posar en marxa uns premis de pintura per a joves.


•  Projecte Apropa cultura.
•  Creació del calendari per a les visites escolars a 

les exposicions de Miramar.  
•  Portar l’arribada de la Flama del Canigó a la vila.



Patrimoni
3. Cultura amb caràcter

Sitges és una vila molt rica en patrimoni material i immaterial. 
Aquest patrimoni és un capital cultural potent i de qualitat que 
ens singularitza respecte d’altres indrets.
Conservar-lo, fer-lo accessible, incrementar-lo i rendibilitzar-lo 
socialment i culturalment constitueix una prioritat per a aquest 
mandat, sense deixar de banda que el patrimoni constitueix 
també un sector de desenvolupament econòmic en el seu 
vessant de turisme cultural.
La prioritat col·lectiva més important és la conservació del 
patrimoni, per això̀ destaquem l'adaptació que fareḿ de Can Falç 
com a nou equipament cultural per dotar a Sitges d’un Museu 
d’història amb una funció́ educadora, científica, difusora, social i 
turística, on la recollida, l'estudi, la conservació́ i l'exhibició́ de 
béns culturals mobles i immobles sitgetans estaran a l’abast de 
tothom. 
El Consorci del Patrimoni de Sitges és un servei cultural públic 
que té per objecte la preservació, documentació, conservació i 
difusió del patrimoni artístic, cultural i el coneixement de l’art en 
general; la gestió dels equipaments que hi són adscrits i la 
prestació dels serveis culturals que en són propis. La seva 
actuació s’esdevé en els àmbits de la cultura, el patrimoni, 
l’educació, el turisme cultural i la festa tradicional i popular, 
adreçada a tots els públics i per mitjà de les seves instal·lacions i 
equipaments, complint les normatives establertes i actuant amb 
vocació de servei i exigència de qualitat.
 





Repte

Objectius

El principal repte és aconseguir que el Patrimoni de Sitges sigui accessible, en tant que és un bé cultural, educatiu i social. 
Per tant, hem d’assumir col·lectivament la importància de la seva preservació, conservació i difusió. Per això a la finalització 
d’aquest mandat tindrem el privilegi de tenir efectivament el Museu dels sitgetans, amb la transformació i adequació de Can 
Falç. A més a més tenim del repte de poder generar béns econòmics directes i indirectes per revertir en activitats de 
caràcter, cultural, educatiu i social. 

GENERALS
La preservació i conservació del Patrimoni en tant que és un 
bé comú. 

La promoció de la participació i incentivació cultural amb 
activitats i programes.
Crearem coneixement amb l’impuls i la contribució a la 
recerca i obtindrem un retorn social per tots els públics.  






ESPECÍFICS
•  Rehabilitació de Can Falç tot assumint i garantint que el 

Patrimoni és un bé públic de responsabilitat comuna per 
conservar, gaudir i transmetre.

•  Programar amb qualitat per difondre el patrimoni en totes 
les seves dimensions.

•  Incentivar la recerca i la creativitat.
•  Gaudir, participar, educar des de tots els àmbits i tots els 

públics

3. Cultura amb caràcter / Patrimoni



3. Cultura amb caràcter / Patrimoni

Polítiques
PRIORITÀRIES
Iniciar la transformació de Can Falç en el Museu d’història de 
Sitges. 

Incrementar l’oferta i la participació en la programació cultural per 
a tot tipus de públics;
Assolir l’obertura i el ple funcionament de la totalitat d’edificis i 
col·leccions patrimonials en perfectes condicions de conservació i 
ús;
Contribuir  al  compliment de les lleis i disposicions de protecció 
del patrimoni  artístic, històric, arquitectònic i paisatgístic de Sitges 
i el seu terme.
Garantir la preservació i conservació integral del patrimoni cultural 
sitgetà.

ESTRUCTURALS

Garantir la conservació integral dels béns mobles i immobles del 
patrimoni de titularitat pública.
Incentivar l’increment dels béns patrimonials de titularitat pública.





Accions
•  Redacció de l’avantprojecte, aprovació i 

excussió del projecte d'obres i rehabilitació de 
Can Falç.

•  Programació d’activitats anual per a tot tipus de 
públics.

•  Participació de CPS en els organismes i 
comissions i grups de treball de caràcter 
municipal i supramunicipal amb competències 
en el patrimoni.

•  Incentivar la recerca i creació de coneixement.
•  Difusió, ús i gaudi del patrimoni de Sitges.



•  Actuacions de consolidació, sanejament, 

rehabilitació i conservació dels edificis i 
col·leccions patrimonials (museus i edificis 
CPS).

•  Adquisicions de béns patrimonials (donació, 
compra, dipòsit, comodat, lloguer…).





3. Cultura amb caràcter / Patrimoni

Polítiques
SECTORIALS
Sitges, el primer cercle de referència.
Cultura.
Educació.

Turisme.
Atenció  a col·lectius específics.






Accions
•  Comunicació, màrqueting i xarxes socials.
•  Pack Cultural Cultural.
•  Col·laboració amb les entitats socials, 

culturals i educatives.
•  Programa d’Educació (primària, secundària, 

adults).

•  Recerca, jornades i simposis.
•  Programa de Turisme Cultural. 
•  Programa d’accés per a persones 

discapacitades.



4!
Qualitat de vida
sostenible

#GoverndeSitges

>  Medi ambient i    
Salut pública

>  Urbanisme i 
habitatge social

>  Serveis urbans
>  Governació



Medi ambient i 
Salut pública

4. Qualitat de vida sostenible 

L'abordatge dels riscos ambientals com a instrument per protegir 
la salut humana des de fa anys forma part de les agendes de les 
agències sanitàries internacionals.

L'aprovació a l'any 1989 de la Carta Europea sobre el Medi 
Ambient i la Salut, va significar el punt de partida d'un seguit 
d'iniciatives polítiques i legislatives destinades a la protecció del 
medi ambient com instrument de protecció de la salut. 
Des del Govern treballem i desenvolupem de manera global 
l'Estratègia de Medi Ambient i Salut amb l'objectiu general de 
reduir a Sitges les malalties que provoquen els factors ambientals. 
Per això, continuarem executant el programa “Sitges, municipi 
cardioprotegit”, amb la dotació de desfibril·ladors DEA per l’espai 
urbà i a les principals instal·lacions municipals.
La Regidoria emprarà l’escolta activa i el colideratge ciutadà tot 
impulsant el Consell Municipal de Medi Ambient, com a eina de 
participació per canalitzar les iniciatives socials. Establirem un 
calendari d’actuacions que definirà gran part de l’agenda 
ambiental del municipi.



Repte

Objectius

Per garantir la qualitat de vida que tots volem pels sitgetans, cal mantenir unes condicions ambientals i de salut pública sota 
control. La percepció de benestar passa per trobar-se bé un mateix així com en equilibri amb el seu entorn. Davant els riscs propis 
d'una societat desenvolupada hem de promoure mecanismes de control que permetin una vida de qualitat pels nostres ciutadans.

GENERALS 
Preservar i desenvolupar de manera sostenible les condicions 
adequades del nostre entorn natural pel gaudi dels ciutadans i 
visitants actuals i per les futures generacions.
Col·laborar amb la sensibilització i la prevenció de malalties, en 
especial les vinculades al sistema cardiovascular i a les 
diferents tipologies de càncer. 
ESPECÍFICS

•  Col·laborar amb les diverses administracions i entitats amb 
competències i missions vinculades amb la salut humana i 
animal.

•  Vetllar pel manteniment de les condicions de salubritat en 
instal·lacions, activitats econòmiques i habitatges.




4. Qualitat de vida sostenible / Medi ambient i Salut pública



4. Qualitat de vida sostenible / Medi ambient i Salut pública

Polítiques
PRIORITÀRIES
Promoure la preservació i l'ús dels ecosistemes naturals. 

Avançar en el desenvolupament del projecte "Sitges, municipi 
cardioprotegit” 

Promoure la participació ciutadana i la cerca de consens en 
temes relacionats amb el medi ambient i els animals que ens 
afecten a tots.

Col·laboració en els plans de Restauració de les Pedreres.


Accions

•  Millorar el coneixement i gaudi dels ciutadans de 

l'entorn natural del Parc del Garraf

•  Participar activament en el Consorci Colls 
Miralpeix

•  Confraria de Pescadors: col·laborar amb el 
manteniment de la pesca tradicional al municipi.

•  Instal·lació desfibriladors a la via pública i les 
instal·lacions municipals.

•  Desenvolupar projectes de vida saludable 
(alimentació, antitabaquisme, etc.

•  Creació i reactivació dels Consells Municipals de 
Medi ambient i d'Animals.



4. Qualitat de vida sostenible / Medi ambient i Salut pública

Polítiques
ESTRUCTURALS
Potenciar de la creació de nous espais verds al casc urbà i a 
futurs desenvolupaments urbanístics. 

Coordinar interdepartamental en temes que afecten la salut 
de les persones. 
Garantir la qualitat de vida dels animals i compatibilitzar la 
seva tinença cívica. 

SECTORIALS

Programa d'actuació sobre els ecosistemes naturals de la 
vila. 
Programes de protecció de la salut. 
Programes de qualitat de vida dels animals.

Programa de control de la tinença de gossos i prevenció de 
conductes incíviques d'alguns propietaris. 
 

 
 




Accions

•  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)
•  Programa d'inspeccions sanitàries (legionelosi, plagues, 

mosquit tigre, etc.)
•  Desplegament de les accions vinculades amb el 

compliment de l'Ordenança sobre la tinença i protecció 
dels animals.

•  Potenciació del Pla Especial de la Riera de Ribes
•  Desplegament del conveni de col·laboració amb 

l'Associació Contra el Càncer de Sitges i altres.
•  Participació activa en el Consell Rector del Consorci 

Sanitari del Garraf
•  Accions pedagògiques dirigides a escoles sobre 

alimentació saludable, etc.
•  Creació d'una nova zona d'esbarjo de gossos.
•  Programa de racionalització de les colònies de gats, 

aus, etc.
•  Potenciació del Cens de gossos i desplegament del 

Projecte DNA.



Territori i 
Habitatge social

4. Qualitat de vida sostenible 

L’ordenació urbanística estableix la pauta de l’evolució social, 
econòmica, cultural i ecològica de Sitges amb l’objectiu 
d’avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible 
del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones de la 
Vila, del Poble de Garraf i de Les Botigues.

En els últims anys, amb l’eclosió de fenòmens importants com 
són la migració o l’augment de la mobilitat, s’intensifiquen els 
reptes i objectius que se’ns plantegen, com el foment de 
l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia 
local. 
La política urbanística i d’habitatge és una prioritat social que 
necessàriament suposa equilibrar els interessos privats dels 
propietaris amb les necessitats col·lectives locals. Treballem per 
un territori sostenible, ordenat i equilibrat entre sectors 
residencials, equipaments públics, vialitat, zones verdes i façana 
marítima.


 



El desenvolupament urbanístic del futur proper no pot tornar a caure en actuacions especulatives i descontrolades, sinó que ha de 
fonamentar-se en un creixement sostenible tant des del punt de vista econòmic com social. Cal articular mecanismes que permetin 
arribar a la vila al seu punt d'equilibri urbanistic i demogràfic de manera progressiva i coordinada

Repte

Objectius
GENERALS
Evitar la marxa dels joves que han d'abandonar el municipi per la 
manca d'habitatge assequible i garantir la seva voluntat 
d'emancipació. 

Fomentar l'accessibilitat a un habitatge a les famílies més 
necessitades. Promoure un desenvolupament urbanístic ordenat 
i sostenible. 




ESPECÍFICS
•  Col·laborar amb les entitats urbanístiques, juntes de 

compensació, entitats socials, etc.  

•  Posar en valor el patrimoni arquitectònic de la vila. 


4. Qualitat de vida sostenible / Urbanisme i Habitatge Social



4. Qualitat de vida sostenible / Urbanisme i Habitatge Social

Polítiques
PRIORITÀRIES
Política d'Habitatge Social i per a joves.
Consolidació de la trama urbana al municipi 

ESTRUCTURALS
Política de preservació i protecció del patrimoni 
arquitectònic, ambiental i cultural. 
Revistar les assumpcions demogràfiques i les conclusions 
del Pla general (POUM, 2006) 

SECTORIALS
Ordenar l'espai públic i els equipaments del municipi.
Vetllar per les construccions energèticament sostenibles i 
per la rehabilitació d'habitatges.
Col·laboració amb projectes ad hoc d'especial rellevància 
per la vila.  
 
 



Accions

•  Enllestir i impulsar el Pla Local d'Habitatge i potenciar el 

funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH)
•  Convocatòria d'ajuts per al lloguer Dissenyar el model 

d'habitatge social, en especial a les fiques derivades de 
la reparcel·lació de la Plana i Santa Bàrbara. 

•  Promoure la construcció d'habitatge social per a joves i 
famílies necessitades 

•  Creació del Parc d'habitatge d'Emergència Impuls de la 
urbanització de la Plana i Santa Bàrbara per fases.

•  Reordenació de la Plaça de la Fragata i d’altres indrets 
d’especial interès.

•  Desenvolupar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
(PEPPAC) i de les Masies.

•   Jornada de debat en el 10è aniversari del POUM. 
•  Elaboració del Pla Director d'Equipaments. 

•  Programa de bonificacions, ajuts i sensibilització envers 
la construcció energèticament sostenible. 

•  Suport als projectes d'expansió d'entitats singulars com 
Fundació Ave Maria, Escola Pia, Fundació Pere Stämpfli, 
entitats esportives, etc. 



Serveis urbans
4. Qualitat de vida sostenible 

La política de serveis urbans ha de ser un referent de planificació i 
ordenació de prioritats. Impulsarem un replantejament estratègic a 
través del Pla de Barris per aconseguir una actuació on la proactivitat 
sigui la norma. 
Aquest departament és l’encarregat de gestionar les intervencions a 
la via pública. Per a cada una de les tipologies de tasques, es realitza 
una previsió d’actuació, amb el qual els cicles de manteniment es 
planifiquen i s’executen periòdicament.

A tall d’informació, serveis urbans actualment gestiona la mobilitat 
(transport urbà, taxis), els cementiris, l’enllumenat, la jardineria, el 
clavegueram, les instal·lacions cablejat (fibra òptica o aigua) la neteja 
urbana i totes les accions de la brigada municipal.
Des d’aquest departament es vol donar respostes a les necessitats 
dels residents i dels barris així com dels esdeveniments i visitants. 
Però això no és tasca senzilla. Per tant, al llarg d’aquest mandat ens 
dotarem dels equipaments necessaris per mantenir la qualitat del 
nostre entorn i la neteja dels nostres carrers. 






Repte

Objectius
GENERALS
Es vol aprendre de l’anàlisi de la feina feta per planificar i 
desenvolupar accions més eficients que neixin del 
coneixement de les necessitats reals.
Fer de Sitges una vila més neta, més ecològica i més 
solidària.

Desenvolupar el Pla de Barris.  

 



ESPECÍFICS
•  Elaborar un Pla director de Parcs i Jardins que englobi 

uns objectius a llarg termini, així com els manteniment 
adient.

•  Millora dels manteniments de l'Espai Urbà ( Enllumenat, 
paviments, clavegueram.

•  Rehabilitació del patrimoni municipal, especialment dels 
cementiris municipals.

•  Anàlisi de millora del transport urbà.



4. Qualitat de vida sostenible / Serveis urbans

Aconseguir un canvi en la política de serveis urbans: passar de les actuacions reactives a unes de proactives. Planificar 
estratègicament els serveis urbans que requereix el Sitges d’avui mitjançant eines com el Pla de Barris. Amb tot, volem 
liderar una política pública que equilibri les urgències amb les accions estratègiques. A més, tenim el repte de fer visible la 
feina que fa la Brigada a tot el territori de Sitges.



4. Qualitat de vida sostenible / Serveis urbans

Polítiques
PRIORITÀRIES
Crear un Pla de Barris.
Millora i racionalització de la neteja i recollida d’escombraries.
Executar el Pla de Mobilitat amb participació ciutadana.
Planificar les intervencions a la via pública a partir d’un estudi de 
necessitats reals.
Vianalització del centre urbà.

ESTRUCTURALS
Articular i fer possible el compliment de les ordenances en 
diferents àmbits.
Treballar transversalment la comunicació entre regidories.
Implementació de les noves polítiques de Govern Obert.

SECTORIALS
Campanyes de sensibilització, informació i conscienciació.
Rehabilitació d’edificis patrimonials i de panteons del Cementiri 
Sant Sant Sebastià.
Fer visible la tasca de totes les brigades municipals.
 
 



Accions
•  Crear un mapa de barris on es recullen les necessitats i 

demandes des d’una perspectiva global.
•  Nova concessió del servei de neteja amb un plec de 

condicions per cercar el millor servei adaptat a la realitat 
municipal.

•  Implantació d’una deixalleria mòbil.
•  Revisar el servei d’aigua.
•  Coordinació amb la Diputació de Barcelona pel Pla de 

Mobilitat.
•  Fer un manteniment sostenible i racionalitzat de manera 

integral de tots els serveis de la Regidoria. 
•  Fer el projecte tècnic de vianalització dels carrers.
•  Millora de vials i de passos per sota la via.
•  Crear una unitat per vetllar pel compliment de les 

ordenances municipals.
•  Crear una campanya de conscienciació cívica i 

ecològica.
•  Fer programes de treball del reciclatge amb els infants.
•  Elaboració d’un catàleg de Patrimoni.
•  Memòria d’Activitats de les Brigades.



Governació
4. Qualitat de vida sostenible 

L'escala de necessitats de les persones es descriu com una 
piràmide de cinc nivells. El primer i el segon nivell són les 
anomenades necessitats de supervivència. La Seguretat n’és 
una d’elles. I és per això que aquesta àrea està liderada 
políticament pel primer nivell, l’Alcaldia de Sitges. Així mateix, 
des del Govern de Sitges posem tot l’esforç en vetllar per la 
cura dels agents de la Policia Local per a què estiguin en les 
condicions òptimes per desenvolupar la seva tasca.

La seguretat dels sitgetans i les sitgetanes és l’altra cara de la 
moneda de la qualitat de vida que tenim. Aquest mandat 
prioritzarem la coordinació de cossos, ja que des del municipi 
tenim competències compartides en aquest àmbit. Per això és 
tant important l’entesa i la planificació amb la resta de forces 
de seguretat i cossos d’emergència.
Des de Governació també entenem que hem de fomentar els 
valors i la conscienciació ciutadana mitjançant la divulgació del 
Civisme. Els conflictes de convivència, de vulneració dels drets 
dels veïns o d’actituds incíviques es combatran amb l’objectiu 
final de contribuir a millorar les relacions interpersonals, 
preservar i tenir cura dels espais públics i privats, on tothom 
pugui desenvolupar les seves activitats amb respecte a la 
dignitat i als drets dels altres.



Repte

Objectius

GENERALS
Treballar en la prevenció més que en la reacció per garantir 
la seguretat ciutadana.

Garantir la convivència entre l’activitat turística i l’activitat 
residencial.
Intensificar la coordinació entre els diferents cossos de 
seguretat i d’emergències.  

ESPECÍFICS
•  Continuar en la reducció de fets delictius al municipi.
•  Actualització de l’Ordenança Municipal de Civisme.	




4. Qualitat de vida sostenible / Governació

La planificació estratègica, la coordinació i l’abastiment d’eines necessàries pel bon funcionament dels cossos de seguretat i 
emergències és el repte que tenim. El manteniment dels indicadors favorables referents a la reducció d’actes delictius a Sitges, 
n’és la priorització. A més, seguirem lluitant per a la divulgació del civisme i pel manteniment de la convivència local.



4. Qualitat de vida sostenible / Governació

Polítiques
PRIORITÀRIES
Ampliar els resultats positius en matèria de seguretat ciutadana.
Controlar el compliment de les ordenances municipals.


ESTRUCTURALS
Impulsar les funcions de coordinació de la Junta Local de Seguretat.
Fer del civisme el centre de la convivència ciutadana.

Ampliació de la dotació per a equipament i material de la Policia 
Local.


SECTORIALS
Potenciar la policia de proximitat a través de les patrulles 
comunitàries.

Coordinació i seguiment sobre la venda ambulant amb les regidories 
implicades, l’empresariat, els veïns i els cossos policials.
Implicar a la ciutadania en les tasques de seguretat ciutadana.



 
 

 



Accions

•  Manteniment del patrullatge diari a la Vila, a 

Garraf i a Les Botigues.

•  Intensificació del control dels Apartaments d’Ús 
Turístic.

•  Coordinació entre els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local.

•  Adquisició de nous vehicles i de material de 
protecció individual per als agents de Policia 
Local.

•  Dotar amb equipament policial específic per al 
control d’estupefaents.

•  Reforçar la plantilla de la Policia Local amb 
agents d’estiu.

•  Millora en les instal·lacions i material del Parc 
de Bombers Voluntaris.

•  Creació del cos local de Voluntaris de Protecció 
Civil.



5!
Govern Obert

#GoverndeSitges

>  Organització, admin. 
electrònica i recursos 
humans

>  Comunicació
>  Transparència i 

participació



Organització, admin. 
electrònica  i RR.HH.

5. Govern Obert

La modernització administrativa i la qualitat dels serveis de l'Ajuntament de 
Sitges és un objectiu prioritari de l'actual equip de govern, que treballa per 
transformar l'organització i gestió municipal cap a la millora contínua, 
adaptant-se a les necessitats dels treballadors públics.

Els Recurs Humans entenent-los com el conjunt de professionals i 
treballadors públics que presten els seus serveis a la ciutadania, necessiten 
d’una adequada organització que faciliti una valorització de les seves 
tasques amb les millors condicions laborals possibles. Un dels eixos de la 
modernització ha de passar necessàriament per a la formació continuada 
molt vinculada i  arrelada als procediments administratius.

L'horitzó obert per la irrupció de les TIC presenta oportunitats 
inqüestionables, tant en l'àmbit de la gestió dels serveis públics com en el 
govern de l’ajuntament, i al voltant d'aquestes, tot un nou marc 
d'oportunitats de negoci i de desenvolupament econòmic.

Així, avui és possible integrar les TIC a qualsevol àmbit de la gestió 
municipal, des de la tramitació d'expedients electrònics fins la plena relació 
electrònica de les administracions públiques amb els ciutadans. 

Estem treballant perquè la transparència, el treball en equip, el servei a la 
ciutadana, la il·lusió, la implicació i la innovació i millora siguin considerats 
els valors del nostre ajuntament i orientar tota la nostra acció per posar en el 
centre de les decisions a la ciutadania.



Repte org. i admin. electrònica

Objectius org i admin. electrònica

5. Govern Obert/ Organització, admin. electrònica i RR.HH.

Des del govern municipal treballem per satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Sitges mitjançant la 
prestació de serveis públics de qualitat i la gestió eficient dels recursos. Volem ser un Ajuntament que els seus ciutadans valorin per 
la seva proximitat i actuació orientada a la qualitat de vida i benestar social, mitjançant la millora contínua dels serveis municipals. 
També promourem i establirem un codi ètic en la contractació municipal (clàusula ètica), així com una simplificació de procediments 
pel que fa a la contractació.


ESPECÍFICS
•  Millorar l'atenció i informació a la ciutadania.

•  Millorar l'organització administrativa i els processos de treball.
•  Implantar sistemes i tècniques de qualitat dels serveis.
•  Promoure projectes relacionats amb l'administració electrònica.

•  Flexibilitzar els tràmits i gestions, introduint les TIC, facilitant-les i 
tenint en compte les necessitats de les persones.

•  Intensificar la comunicació interna i externa.

•  Millorar la gestió interna i la interoperabilitat.

GENERALS
Impulsar una nova cultura de processos, com a via a 
l'eficiència, a l'excel·lència en la gestió pública, i a una 
cultura professionalitzada de mesurament, 
autoavaluació i millora de totes les unitats municipals.
Redefinició dels processos de l’ajuntament per situar a 
la ciutadania en el centre de les polítiques públiques, 
amb les TIC com a eina central.
Canviar les estructures per poder treballar orientats a 
projectes i a l’assoliment d’objectius. 



Polítiques org. i 
admin. electrònica
PRIORITÀRIES
Establir la clàusula ètica i social en els plecs de la contractació 
municipal.
Plataforma per a la millora de la gestió integral.
Elaboració del Catàleg de serveis de l’Ajuntament de Sitges.
Impuls de les eines necessàries per a la tramitació electrònica: 
registre electrònic, notificador telemàtic o arxiu digital, etc.
ESTRUCTURALS
Implementació de la Gerència municipal i les Direccions públiques 
professionals en l’organització de l’Ajuntament.
Catalogació dels procediments administratiu de l’Ajuntament de 
Sitges.
Ordenança d'Administració Electrònica.
Auditoria de l'estructura orgànica i funcional.
SECTORIALS
Creació de la Comissió de Qualitat.
Creació i constitució de grups de millora.
Estudi i revisió del sistema actual de "Suggeriments i reclamacions".

Accions

•  Afegir un membre de l’oposició en la taula de 
contractació municipal.

•  Reenginyeria de processos i generalització de 
l'expedient electrònic.

•  Accions de capacitació tecnològica per a la 
ciutadania.

•  Obligatorietat d'ús de procediments electrònics 
per a la relació amb empreses.

•  Implantació del “correu intern digital”.
•  El procés de sel·lecció de la Gerència i les 

Direccions.
•  Impuls de la Contractació Electrònica.
•  Implantació dels procediments de contractació 

electrònics.
•  Renovació del sistema de seguiment on-line de 

factures per a proveïdors.
•  Implantació d'un sistema de Business Intelligence 

per a la millora en la presa de decisions.
•  Elaboració del Pla de formació en qualitat.
•  Elaboració i revisió periòdica de la Guia 

d'informació i serveis municipals.

5. Govern Obert/ Organització, admin. electrònica i RR.HH.



Repte RR.HH.

Objectius RR.HH.

5. Govern Obert/ Organització, admin. electrònica i RR.HH.

L'enfocament de la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Sitges es planteja des del convenciment que s'ha de 
compatibilitzar l'adequada prestació dels diferents serveis públics amb la millora de les condicions laborals dels empleats i 
empleades del nostre consistori. Posar en valor l’experiència i el talent de les persones que treballen a l’Ajuntament de Sitges és 
essencial perquè el consistori estigui a l’alçada de les necessitats i demandes de la ciutadania.

ESPECÍFICS
•  Promoure el desenvolupament personal i professional del 

personal de l’Ajuntament.
•  Impulsar la funció directiva professional.
•  Avançar cap a un model de direcció del desenvolupament 

professional de la plantilla que permeti disposar en tot 
moment dels perfils professionals necessaris per 
l'Ajuntament de Sitges per respondre a les seves 
necessitats, i que impulsi la motivació i promoció dels 
empleats i empleades públiques.

•  Vetllar per a què els treballadors desenvolupin la seva tasca 
professional en les condicions laborals més òptimes. 
Incentivar la qualificació i millora dels resultats amb 
l’acompliment d’objectius.

GENERALS
Implantar un procés de planificació integral dels recursos 
humans que permeti avançar cap a un model de gestió modern, 
eficaç i eficient orientat a oferir un servei excel·lent tant a nivell 
intern com extern.
Assegurar la formació de la plantilla de l'Ajuntament per garantir 
que tots els empleats i empleades tinguin els coneixements i les 
competències que requereixen per desenvolupar les seves 
tasques amb la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència necessària.



5. Govern Obert/ Organització, admin. electrònica i RR.HH.

Polítiques RR.HH.
PRIORITÀRIES
Impulsar un model d'organització i gestió estratègica de la funció 
de recursos humans.
Impulsar un procés de simplificació burocràtica i d’agilització 
dels processos i circuits administratius interns del consistori en el 
marc de les noves tecnologies.
ESTRUCTURALS
Pla Anual de Formació de l'Ajuntament.
Dissenyar, aprovar i executar l'estratègia per a la gestió del 
lideratge i el talent a l’Ajuntament.

Implantar, per a la presa de decisions, sistemes de comunicació i 
informació interna, revisió i control, mitjançant la modernització 
tecnològica i informàtica.
SECTORIALS
Mantenir l’espai de diàleg, negociació col·lectiva i consens amb 
els legítims representants sindicals.
Planificar i adequar els recursos humans necessaris, així com 
millorar la seva promoció, desenvolupament de la carrera 
professional i avaluació dels resultats.
Desenvolupar i millorar els aspectes relacionats amb seguretat i 
salut en el treball dels empleats públics.
 

Accions
•  Participació de tots els agents i les àrees de 

l’Ajuntament en els processos d'identificació de 
necessitats de formació i desenvolupament, control 
i seguiment.

•  Potenciar la Intranet com a eina de comunicació.

•  Elaboració d’estudis de clima laboral a 
l'Ajuntament, i plans de millora.

•  Impulsar i millorar els processos de formació, 
dirigits a millorar les competències i qualificacions 
dels empleats i la seva adequació a les necessitats 
derivades de la prestació dels diferents serveis 
públics.

•  Implantar progressivament tècniques i eines de 
qualitat dels serveis: cartes de compromisos, 
mapes de processos, certificacions de qualitat, 
avaluació de les unitats de gestió, etc.

•  Elaboració del Pla d'Acollida que serveixi com a 
manual i guia per facilitar la incorporació i 
integració dels empleats al Ajuntament.



Comunicació
5. Govern Obert

L’Ajuntament de Sitges treballa per promoure una ciutadania 
informada i per impulsar la cultura de la transparència, a través 
de la comunicació de les actuacions que es porten a terme des 
dels diferents àmbits i que sigui un reflex de la pluralitat política 
municipal. 
En aquest sentit, la comunicació institucional ha de respondre a 
la necessitat de satisfer el dret a la informació de la ciutadania. 
Però també ha d’estar al servei de la rendició de comptes, 
informant sobre les actuacions del govern municipal i promoure 
actituds cíviques i el sentiment de pertinença. Els mitjans de 
comunicació municipals són el pilar fonamental per assolir-ho. 
Estem en un moment de transició davant els canvis i el 
desenvolupament de noves eines. El web 2.0 i les xarxes socials 
estan transformant la manera de relacionar-se amb el públic. 
Amb el ple desenvolupament d’aquestes eines, des de 
l’Ajuntament de Sitges avançarem en transparència, capacitat 
d'escolta, rigor i proximitat amb la ciutadania.



Repte

Objectius

5. Govern Obert/ Comunicació

Des del govern muncipal treballarem per què la comunicació institucional de l’Ajuntament de Sitges contribueixi a enfortir els 
vincules entre l’ajuntament, els empleats públics, la ciutadania, les entitats, empreses i organizacions, i que promogui la 
rendició de comptes, la transparència i la pluralitat política i social.

GENERALS
Fomentar i promoure la comunicació interna i externa com a 
eina estratègica a l'Ajuntament de Sitges.

Establir els canals de comunicació i implementar les eines 
necessàries per tal d'abordar un procés de canvi cultural cap 
a una major transparència i participació dels empleats 
municipals i de la ciutadania.
Situar a l’Ajuntament de Sitges com una institució propera a 
la ciutadania i transparent en les seves actuacions, 
especialment a través de les xarxes socials.     

ESPECÍFICS
•  Potenciar el coneixement i la difusió del projecte municipal 

i el seu desenvolupament.

•  Incrementar el coneixement de la visió, missió i els 
principals projectes estratègics de l’Ajuntament de Sitges.

•  Oferir informació d’interès, afavorint el coneixement dels 
serveis municipals i de les activitats que es desenvolupen 
a Sitges.

•  Impulsar espais presencials i online de diàleg, debat i 
propostes per a la ciutadania.



5. Govern Obert/ Comunicació

Polítiques
PRIORITÀRIES
Elaboració del Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Sitges.
Impuls a la web corporativa de l’ajuntament.
Vetllar per la pluralitat política en la comunicació institucional, 
així com la seva presència en en els mitjans.
ESTRUCTURALS
Disseny del Pla de Comunicació Intern.

Pla Municipal de Xarxes Socials: auditoria i planificació de la 
presència de l’ajuntament a les xarxes socials.
Creació d’espais de coordinació interna entre els mitjans 
municipals i en matèria de comunicació. 
Ampliació i millora de la cerca de patrocinis.
SECTORIALS

Impulsar les accions de relacions públiques i protocol.
Establiment d’un sistema d’avaluació de les accions de 
comunicació.

Actualització de la Benvinguda per a la nova ciutadania.

Accions
•  Elaboració del manual d'identitat visual corporativa i 

vetllar pel seu compliment.
•  Impuls i redisseny del material corporatiu: fulletons, 

presentacions, material gràfic i audiovisual.
•  Planificació i gestió de la marca i l'arquitectura de 

marques de l’Ajuntament de Sitges.

•  Elaboració la memòria anual d'activitats de l’Ajuntament.
•  Elaboració de la Guia d’ús de les xarxes socials de 

l’ajuntament.

•  Impuls i renovació de l’agenda municipal.
•  Suport als mitjans de comunicació locals i comarcals.
•  Continuïtat i impuls en l’espai online en a web 

corporativa de “La veu dels grups municipals”

•  Creació d’espais de trobada i diàleg amb el personal de 
l’Ajuntament (audiències internes).

•  Potenciar l’ús de les apps mòbils com a canal de 
comunicació.

•  Creació d’una revista interna de l’ajuntament.



Transparència i 
participació

5. Govern Obert

Un ajuntament obert ha d’establir una conversa constant amb els 
ciutadans i ciutadanes per tal d’escoltar el què diuen i sol·liciten, 
facilita la col·laboració dels ciutadans i funcionaris en el 
desenvolupament dels serveis que presta i comunica tot el que 
decideix i fa de forma oberta i transparent.

La implantació del Govern Obert té com a objectiu situar a Sitges 
en aquest nou escenari en el que cal garantir el diàleg constant 
entre l’ajuntament i la ciutadania, així com la presa de decisions 
públiques tenint en compte les necessitats dels sitgetans i 
sitgetanes. 
En aquest sentit, la transparència i la participació han de servir per 
què es produeixi un retiment de comptes de la gestió del govern 
municipal, mitjançant processos de participació i diàleg, com són el 
futur Portal de Transparència de l’Ajuntament de Sitges i les ja 
establertes audiències públiques del Batlle i del Govern.



Repte

Objectius

5. Govern Obert/ Transparència i participació

L’aplicació del govern obert a Sitges vol donar resposta a les expectatives i demandes socials i legislatives de major transparència i 
bon govern. Un govern municipal més obert és una oportunitat per implicar a la ciutadania i fomentar la participació en processos 
d’informació, de consultes ciutadanes i de l’elecció directe dels representants institucionals a Garraf i Les Botigues. En definitiva, 
apostem per una Governança compartida. 

ESPECÍFICS
•  Publicar les dades sobre la despesa pública, el 

desenvolupament de les activitats i els serveis municipals.

•  Proporcionar activament informació municipal, incloses les 
dades obertes, en formats reutilitzables.

•  Crear mecanismes de participació i col·laboració que permetin 
una major interrelació entre l’ajuntament, les entitats i les 
empreses.

•  Fomentar la participació de les entitats i les empreses per tal 
d’identificar pràctiques eficaces i enfocaments innovadors 
mitjançant les TIC, empoderar a les persones i promoure la 
transparència en l’ajuntament. 

GENERALS
Promoure un major accés a la informació i difondre de 
forma activa les accions del govern municipal, per tal de 
donar compliment a la Llei 19/14 de Transparència, Accés 
a la Informació Pública i Bon Govern.
Reforçar la presència a internet de l'Ajuntament a través 
del Portal de Govern Obert, amb una seu digital més 
innovadora.
Fomentar la participació ciutadana en el debat i presa de 
decisions i en la realització, el seguiment i l'avaluació de 
les accions municipals.
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Polítiques
PRIORITÀRIES
Impuls a l’estructura de la Regidoria de Govern Obert.
Implantació del Portal de Transparència.
Renovació de la web municipal per adaptar-la als estàndards 
del Govern Obert.

ESTRUCTURALS

Elaboració del Pla Municipal de Govern Obert de 
l’Ajuntament Sitges.
Aprovació del Codi de Conducta pel Bon Govern.

Consolidació de les Audiències públiques del Batlle.
Creació de l’App Mòbil de l’Ajuntament de Sitges.
Dotar de major contingut i pes específics als consells 
municipals existents.
Elecció directe dels representants institucionals del Poble de 
Garraf i de Les Botigues.

Debat polític i social sobre la possibilitat de segregació de 
Les Botigues. 

Accions
•  Pla de formació en matèria de govern obert pels empleats 

i empleades municipals.
•  Promoció d’accions de sensibilització com jornades, 

tallers i conferències per donar a conèixer les actuacions 
de l’ajuntament en matèria de govern obert.

•  Establiment de col·laboracions amb altres administracions 
per tal d'avançar en la implantació del govern obert.

•  Promoció de modificacions puntuals del ROM per tal 
d’afavorir la participació dins dels òrgans de participació i 
representació establerts.

•  Creació de la figura del Síndic de la ciutadania.
•  Impuls als Consells Municipals existents, dotant-los de 

major contingut i pes específic i avançar en matèria 
d’autogestió.

•  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.

•  Possibilitat de convocar una consulta sobre la segregació 
de Les Botigues.
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Polítiques
SECTORIALS
Elaboració de l’Ordenança de Govern Obert i 
Transparència.

Creació del Grup de Treball pel Govern Obert.
Disseny de l’Estratègia Municipal de Dades Obertes.
Creació del registre local de grups d’interès.
Revisió i actualització del Reglament de Participació 
Ciutadana.
Disseny i execució de l’estratègia de participació ciutadana 
en el marc del Pla de Barris.

Revisió dels pressupostos dels processos participatius.

Accions
•  Convocatòria del premi “Sitges Participa” per premiar aquelles 

iniciatives en participació ciutadana de la societat civil 
sitgetana.

•  Creació del Lab Sitges, plataforma online de crowdsourcing 
per a canalitzar propostes i idees ciutadanes.

•  Creació de l’App de notificació d’incidències a la vida pública.



6!
Cap a un nou estat

>  Repte
>  Accions

#GoverndeSitges



Accions

El paper dels municipis en aquest moment de canvi és fonamental, 
com ja ho va ser l’any 1931 amb l’adveniment de la República i al 
1978 en la transició cap a la democràcia. Sitges té el repte de 
mantenir el compromís amb el procés de transició nacional i seguir 
treballant per ampliar el suport social tot explicant les oportunitats 
que n’obtindran els sitgetans i les sitgetanes amb la tinença d’un 
estat propi.

6. Cap a un nou estat

•  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.

•  En moments de transcendència del procés de transició 
Nacional, hissada de l’estelada.

•  Ingrés dels tributs a la Hisenda catalana.



Repte



%
Indicadors de gestió

Des del Govern de Sitges, per primer cop a la història del 
nostre municipi, volem establir una sèrie d’indicadors 
com una eina adreçada a la fiscalització de les accions 
projectades en aquest Pla de Mandat i a la millora de la 
gestió que portem a terme des d’ara fins a la fi de la 
nostra legislatura.
En aquest sentit, tenim com a referència les dades dels 
Cercles de Comparació Intermunicipal, que recull l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de 
Barcelona entre diferents municipis de la província. 
Donat que el Pla de Mandat inclou diversos sectors, hem 
completat amb indicadors propis els que no estan 
disponibles a través de l’estudi de la Diputació.
A més, amb la implementació del Portal de 
Transparència, es donar compliment als indicadors de 
l’ITA, InfoParticipa i els indicadors Globals de Ciutat.

A partir d’ara, el nostre objectiu és treballar per què 
l’avaluació de la gestió municipal siguin una eina efectiva 
al servei d’un ajuntament més transparent i obert als 
sitgetans i sitgetanes.

#GoverndeSitges



Indicadors de gestió

1.Sitges de les persones 

1.  Augmentar el pressupost en despesa social
2.  Posada en marxa del centre obert.
3.  Obrir un alberg per gent sense sostre,
4.  Ampliació d’ofertes de lleure i esportives per infants 

amb risc d’exclusió 
5.  Projecte per a persones grans soles.
6.  Millora de l’Espai Jove, per tal que tingui una funció 

social i educativa més àmplia.
7.  Pla anual de formació que permeti millorar les 

competències laborals i/o potenciar el creixement 
professional, facilitant un camí de la formació 
ocupacional a la formació reglada.

1.  Evolució del % de la despesa social del presupost 
municipal

2.  Nombre d’activitat promogudes des del centre obert i de 
persones assistents.

3.  % d’accions de prevenció de la exclusió social a Sitges 
sobre el total de les accions de Bienestar i Família.

4.  % d’infants que participen en les activitats de lleure i 
esportives.

5.  Evolució del nombre d’accions i de participants en el 
projecte.

6.  Nombre d’activitats i participants a l’Espai Jove.
7.  Nombre de participants als cursos de formació i % de 

persones ocupades després de realitzar la formació, 
segons el tipus de contracte.

>
Acció Indicador
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2. Sitges, vila emprenedora

1.  Implantar el nou model de facturació electrònica a 
la gestió diària de l’administració.

2.  Promocionar el turisme de qualitat.

3.  Procés participatiu sobre el futur de les platges de 
Sitges.

1.  % de factures electròniques sobre el total de 
factures rebudes.

2.  % d’activitats que es promouen en matèria de 
turisme de qualitat sobre el total de les activitats 
realitzades.

3.  Nombre de persones implicades en el procés 
participatiu.

>
Acció Indicador
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3. Cultura amb caràcter

1.  Continuar treballant en la línia de la participació 
directa de la ciutadania en els esdeveniments 
festius.

2.  Recuperació de totes les activitats culturals 
entorn la biblioteca Santiago Rusiñol.

3.  Promoure la cultura als espais públics i per les 
diferents edats, especialment els joves.

4.  Creació i implementació del Forfet cultural.

5.  Programació dels Museus de Sitges.

1.  Nombre d’accions en que s’implica directament a la 
ciutadania.

2.  % de participants en les activitats culturals de la 
Biblioteca respecte el total de participants.

3.  Nombre de joves que han participat en les activitats 
culturals.

4.  Nombre d’activitats i de persones participants.

5.  Nombre de visitants, activitats, satisfacció i 
coneixement dels Museus. 



>
Acció Indicador
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4. Qualitat de vida sostenible

1.  Revitalitzar el Consell Municipal de Medi Ambient.

2.  Millorar la convivència ciutadana amb els 
propietaris d’animals domèstics.

3.  Millora dels manteniments de l'Espai Urbà.

4.  Potenciar l’habitatge per a joves

1.  Nombre de reunions, persones assitents i 
activitats d’incidència del consell.

2.  Evolució del percentatge de queixes sobre els 
animals domèstics.

3.  Nombre d’actuacions realitzades a l’espai urbà.

4.  Nombre de joves beneficiaris de les politiques 
d’habitatge.

>
Acció Indicador
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5. Govern Obert

1.  Implantació del Portal de Transparència.

2.  Accions de capacitació tecnològica per a la 
ciutadania.

3.  Participació de tots els agents i les àrees de 
l’Ajuntament en els processos d'identificació de 
necessitats de formació i desenvolupament, control 
i seguiment.

4.  Negociació i seguiment dels acords per les 
condicions laborals dels treballadors.

5.  Impuls als pressupostos participatius.

1.  Grau d’acompliment dels indicadors de transparència.

2.  Nombre d’accions formatives realitzades.

3.  Nombre de reunions i de persones participants.

4.  Grau d’acompliment i acceptació dels acords .

5.  Nombre de propostes i de participants en els processos 
participatius i projectes executats.

>
Acció Indicador



Indicadors de gestió

Índex de Transparència dels 
Ajuntaments

L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA) està elaborat per l'organització Transparency 
International España i avalua els ajuntaments a través de 80 indicadors, distribuïts en sis 
àrees: 
a) informació sobre la corporació municipal, 
b) relacions entre els ciutadans i la societat, 
c) transparència econòmica i financera, 
d) transparència en les contractacions i costos totals dels serveis, 
e) transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient, f) indicadors de la 
Llei de Transparència.



Indicadors de gestió

Indicadors InfoParticipa

Elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB, 
inclou 41 indicadors, distribuïts en quatre àmbits: 
1.  Qui són els representants polítics? 
2.  Com gestionen els recursos col·lectius? 
3.  Com informen de la gestió dels recursos col·lectius? 
4.  Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?



Indicadors de gestió

Indicadors globals de ciutat

Els indicadors GCI (Global City Indicators) reflecteixen la qualitat de vida de la ciutat i els 
defineix el Banc Mundial, associació amb el propòsit de combatre l’exclusió social i recolzar 
el desenvolupament.
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