
Pla d'Actuació Municipal 2019 - 2023 

 

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el principal instrument de planificació estratègica 
amb què compten les administracions locals per a la seva acció de govern. El nou portal 
del PAM serà una de les peces estratègiques que vertebrarà la nova filosofia de 
Transparència municipal, on cada una de les actuacions tenen un responsable i una 
planificació temporal que permetrà veure en temps real quines accions es duen a terme, 
però també es justificarà el motiu de totes aquelles accions que finalment no sigui possible 
executar. 

 

o  EIX 1: GARANTIA DE DRETS I QUALITAT DE VIDA 

  OE1.1. Garantir el dret a l'educació, a l'esport i a la cultura durant tot el 
cicle vital. 

  1.1.1. Adequar els equipaments educatius a les necessitats del 
municipi 

  1.1.1.1. Desenvolupar un Pla de millora per a les escoles 
públiques de Sitges 

  1.1.1.2. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en la 
rehabilitació i reforma de l’Escola Esteve Barrachina 

  1.1.1.3. Trobar una ubicació definitiva per a l’Escola 
Municipal de Música Montserrat Almirall 

  1.1.1.4. Fer el projecte per ampliar l’edifici de l’Escola 
d’Adults per a usos formatiu 

  1.1.2. Estudiar la municipalització dels serveis educatius no formals 

  1.1.2.1. Realitzar un estudi sobre les Llars d'Infants 
Municipals i formular una proposta de gestió 

  1.1.2.2. Realitzar un estudi sobre l'Escola Municipal de 
Música Montserrat Almirall i formular una proposta de gestió 

  1.1.3. Promoure la formació no formal i donar suport als centres 
educatius 

  1.1.3.1. Realitzar una campanya de difusió de l'Escola 
Municipal de Música 

  1.1.3.2. Incrementar l'oferta educativa de l'Escola d'Adults 
per adaptar-la a les necessitats de les persones adultes del 
municipi i reivindicar-la com un espai educatiu i de cohesió 
social (adreçat, també, a persones amb discapacitat, 
nouvingudes i altres col·lectius específics) 

  1.1.3.3. Integrar i coordinar els cursos de normalització 
lingüística dins l'oferta educativa de l'Escola d'Adults 



  1.1.3.4. Afavorir la participació de la comunitat educativa a 
través del Consell Escolar Municipal 

  1.1.3.5. Difondre el catàleg de serveis educatius que ofereix 
l'Ajuntament 

  1.1.3.6. Actualitzar el reglament d'ús dels equipaments 
educatius 

  1.1.3.7. Realitzar un estudi de valoració de la continuïtat del 
projecte Assignatura Sitges 

  1.1.3.8. Crear un espai de treball entre els departaments 
d'Educació, Esports, Joventut i Drets Socials per a establir una 
política de foment de l'educació no formal accessible per a 
tota la ciutadania 

  1.1.4. Garantir l'equitat i l'accés als programes esportius a tot el 
municipi 

  1.1.4.1. Ampliar l'oferta esportiva municipal per a persones 
amb diversitat funcional 

  1.1.4.2. Realitzar accions de dinamització esportiva dels 
parcs i circuits urbans 

  1.1.5. Seguiment del Pla d'Infraestructures Esportives 

  1.1.5.1. Ampliar la xarxa bàsica d'equipaments esportius 

  1.1.5.2. Realitzar actuacions de millora a cadascuna de les 
principals instal·lacions esportives municipals 

  1.1.5.3. Intervenir en el medi urbà i natural per facilitar la 
pràctica esportiva 

  1.1.6. Promoció del segell qualitat esportiva i suport als clubs 
esportius 

  1.1.6.1. Implementar el segell de qualitat esportiva a les 
entitats que compten amb escola esportiva 

  1.1.6.2. Realitzar accions de formació adreçades a les entitats 
esportives 

  1.1.7. Millorar i potenciar i l'accessibilitat a la cultura 

  1.1.7.1. Donar suport aquelles iniciatives que permetin una 
activitat cultural per part de col·lectius més vulnerables 

  1.1.7.2. Exempció de les taxes municipals per tota aquella 
activitat i/o esdeveniment cultural d'iniciativa associativa i 
realitzada per col·lectius de Sitges 

  1.1.7.3. Reducció de les taxes municipals per aquelles 
iniciatives d'àmbit privat que permetin un accés públic a la 
cultura 

  1.1.7.4. Estudiar la viabilitat econòmica per aconseguir la 
gratuïtat dels museus locals per a la ciutadania 

  1.1.7.5. Fomentar una programació estable de diferents 
disciplines culturals de manera gratuïta i/o co-finançada 



  1.1.7.6. Publicació gratuïta de la revista de cultura popular 
'La Xermada' 

  1.1.7.7. Digitalitzar i publicar online les col·leccions locals 
publicades per l'Ajuntament de Sitges, així com donar suport 
a la digitalització de publicacions i d'arxius documentals 

  1.1.7.8. Realitzar i donar suport a les activitats culturals que 
es realitzen de forma descentralitzada a tots els barris i nuclis 
del municipi 

  1.1.7.1. Donar suport aquelles iniciatives que permetin una 
activitat cultural per part dels col·lectius més vulnerables 

  1.1.7.1. Donar suport aquelles iniciatives que permetin una 
activitat cultural per part dels col·lectius més vulnerables 

  1.1.7.1. Donar suport a aquelles iniciatives que permetin una 
activitat cultural per part de col·lectius més vulnerables 

  1.1.8. Establir una programació artística estable i coordinada 

  1.1.8.1. Desenvolupar una programació anual de diferents 
disciplines d'arts escèniques com poden ser la música, la 
dansa, el teatre, i el circ, a càrrec de l'Ajuntament de Sitges 

  1.1.8.2. Coordinar i programar conjuntament la programació 
d'arts escèniques amb les diferents associacions de la vila 

  1.1.8.3. Garantir la continuïtat i la viabilitat econòmica del 
Festival de Cinema Fantàstic amb una gestió transparent de la 
seva fundació 

  1.1.8.4. Treballar per la continuïtat d'un Festival Musical 
d'Estiu organitzat, co-organitzat o amb el suport de 
l'Ajuntament de Sitges 

  1.1.8.5. Estudiar la viabilitat de nous possibles projectes, 
esdeveniments i/o activitats artístiques i donar-hi el suport 
necessari si fos d'un interès general per a la població de Sitges 

  1.1.9. Disposar d’uns equipaments culturals i uns museus actualitzats 

  1.9.1.1. Obrir un procés participatiu amb les diferents 
entitats, actors culturals i ciutadania per a definir els usos 
culturals del Mercat Vell, Patronat i Escorxador, així com 
establir les necessitats per a futurs nous equipaments 

  1.1.9.2. Realitzar un projecte de rehabilitació i de 
reorganització dels diferents espais del Centre Cultural del 
Miramar per potenciar els usos actuals i proposar-ne de nous 

  1.1.9.3. Revisar el projecte i cercar el finançament necessari 
per a la rehabilitació i museïtzació del Palau Maricel que 
resolgui els dèficits estructurals, de climatització, de seguretat 
i d'accessibilitat 

  1.1.9.4. Adequar l'Arxiu Històric de Sitges a la normativa de 
conservació documental, sigui a la ubicació actual o buscar-
ne una de nova 

  1.1.9.5. Manteniment constant dels diferents espais de les 
biblioteques Santiago Rusiñol i Josep Roig i Raventós 



  1.1.9.6. Garantir espais de reunió, emmagatzematge i de 
creació artística per les diferents associacions i col·lectius 
culturals amb seu a Sitges 

  1.1.9.7. Seguir subvencionant les inversions en la 
rehabilitació d'espais escènics així com subvencionar noves 
inversions destinades a la seguretat i a l'accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques per garantir i millorar 
l'accessibilitat de les persones amb dificultats de mobilitat 

  1.1.9.8. Donar suport al Consorci del Patrimoni de Sitges per 
tal de garantir l'organització d'exposicions temporals i 
artístiques d'abast nacional i internacional, i l'obertura del 
Museu Romàntic amb les condicions necessàries per 
desenvolupar activitats culturals i museístiques 

  1.1.9.9. Definir els usos i la museïtzació de la casa pairal de 
Can Falç 

  1.1.9.10. Realitzar campanyes de comunicació i publicitat 
per donar a conèixer a la ciutadania el valor dels Museus de 
Sitges 

  1.1.9.1.1. Obrir un procés participatiu amb les diferents 
entitats, actors culturals i ciutadania per a definir els usos 
culturals del Mercat Vell, Patronat i Escorxador 

  1.1.10. Difusió de la història local, la memòria democràtica i la visió 
de gènere 

  1.1.10.1. Crear un programa d'identitat i memòria dels barris 
i de tot el municipi amb noves publicacions i exposicions 
pedagògiques 

  1.1.10.2. Protecció d'espais arqueològics com la Cova del 
Gegant o la restauració de restes històriques com el Castellot 
de Garraf 

  1.1.10.3. Estudiar una revisió del nomenclàtor del municipi 
en clau de memòria democràtica i apostar per una 
discriminació positiva cap a la dona a l'hora de posar noms a 
nous carrers de Sitges 

  1.1.10.4. Habilitar nous punts informatius sobre la memòria 
democràtica a Sitges que complementin els actuals 

  1.1.10.5. Sol·licitar a la Generalitat la instal·lació a Sitges de 
les llambordes amb el nom dels i les assassinades sitgetanes 
als camps de concentració nazis 

  1.1.10.6. Realització d'un projecte que serveixi per estudiar 
en clau feminista la història de l'art dels Museus de Sitges 

  1.1.11. Suport al talent local, a la difusió artística i a la protecció del 
patrimoni arquitectònic 

  1.1.11.1. Redacció i aprovació d'una nova normativa o 
reglament que reguli les condicions i l'accés a exposar al 
Centre Cultural Miramar de forma transparent i objectiva 

  1.1.11.2. Redacció i aprovació d'una nova normativa que 
reguli la presència de pintors i músics a la via pública així 
com les actuacions musicals en locals d'oci 



  1.1.11.3. Creació d'un circuit i itinerari que serveixi per 
difondre les galeries d'art i els tallers dels artistes 

  1.1.11.4. Habilitar espais municipals pel desenvolupament i 
promoció del talent local, així com incentivar espais de 
convivència i d'intercanvi intercultural entre les associacions 
i la ciutadania 

  1.1.11.5. Convocar un nou concurs d'arts escèniques 
municipal que serveixi per becar aquells joves sitgetans i 
sitgetanes que estan en període de formació escènica 

  1.1.11.6. Difondre el patrimoni arquitectònic mitjançant 
nous itineraris i activitats 

  1.1.11.7. Crear un premi municipal que reconegui la tasca de 
conservació patrimonial per aquells promotors que realitzin 
actuacions de rehabilitació en espais privats 

  1.1.12. Donar suport al teixit associatiu i cultural del municipi 

  1.1.12.1. Renovar el Consell de Cultura i obrir-ho a totes 
aquelles entitats i associacions que vulguin participar-hi 

  1.1.12.2. Seguir subvencionant les activitats ordinàries del 
teixit associatiu i convocar noves subvencions per a la 
realització de projectes culturals i de celebració d'efemèrides 

  1.1.12.3. Disposar d'un calendari únic d'activitats culturals a 
Sitges on els diferents agents públics i associatius es puguin 
coordinar 

  1.1.12.4. Millorar els canals de comunicació públics a l'hora 
de difondre les diferents activitats culturals que es realitzin a 
Sitges 

  1.1.13. Preservar les tradicions i festes de Sitges 

  1.1.13.1. Acabar la reforma del nou espai de l'imaginari 
festiu a l'edifici annex de l'Escorxador 

  1.1.13.2. Treballar per iniciar el projecte, la construcció i fer 
el seguiment, de la Masia de Santa Bàrbara 

  1.1.13.3. Aprovar definitivament el Protocol de Festa Major 

  1.1.13.4. Fer el seguiment per aconseguir per part de la 
Generalitat la Declaració del Corpus de Sitges com a Festa 
Patrimonial d'Interès Nacional 

  1.1.13.5. Acabar i establir el termes del manteniment i 
actualització de la Web de Corpus 

  1.1.13.6. Treballar amb les diferents Comissions, que 
organitzen les Festes, per tal d'ajudar a preservar les nostres 
Tradicions i Patrimoni 

  1.1.13.7. Acompanyar les entitats veïnals per al 
desenvolupament de les Festes dels barris 

  1.1.13.8. Condicionar un espai adequat i legalitzat com a 
magatzem temporal de pirotècnia 



  1.1.14. Fomentar l'autogestió i l'empoderament de la infància i la 
joventut 

  1.1.14.1. Impulsar, consolidar i acompanyar la participació 
dels infants i joves a la programació d'activitats i projectes a 
Sitges 

  1.1.14.2. Implementar accions per potenciar la formació en 
el lleure i el voluntariat 

  1.1.14.3. Creació d'un espai de treball interdepartamental que 
defineixi les accions a desenvolupar en matèria de joventut 
(sexualitat, addició, absentisme i oci) 

  1.1.14.4. Implementar una campanya per a promoure l'ús i la 
dinamització de l'Espai Jove 

  1.1.14.5. Seguir impulsant els Consells municipals dels 
Infants i dels Joves, així com crear el Consell d'Adolescents 

  1.1.14.6. Consolidar i crear noves activitats de l'Espai Jove 
amb la recerca i consolidació d'activitats d'oci nocturn 
alternatiu, així com l'ampliació d'activitats adreçades a joves 
de major edat 

  1.1.14.7. Treballar per l'autogestió de l'Espai Jove per part 
del Consell de Joves de Sitges 

  1.1.14.8. Creació de nous serveis municipals adreçats als 
joves com la mediació, la mobilitat internacional, el 
voluntariat, l'habitatge, i l'assessorament en qüestions 
alimentàries 

  1.1.14.9. Tornar a impulsar els PIDCES (Punts d'Informació 
i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària) 

  1.1.14.10. Estudiar la mobilitat formativa dels joves sitgetans 
i sitgetanes per donar resposta a les seves necessitats, així com 
estudiar la possibilitat de construir una residència per a joves 
que permeti l'emancipació juvenil 

  1.1.14.11. Crear un sistema de beques que permetin l'estudi i 
la recerca en qualsevol àmbit per part de joves sitgetanes i 
sitgetans 

  1.1.15. Impulsar iniciatives d'envelliment actiu adreçades a la gent 
gran del municipi 

  1.1.15.1. Ampliar l'oferta municipal d'activitats adreçades a 
la gent gran en tot el territori municipal 

  1.1.15.2. Consolidar el Grup de Treball de Gent Gran del 
Consell de les Persones i implicar-lo en el desenvolupament 
de les principals activitats i accions destinades al propi 
col·lectiu 

  1.1.15.3. Fomentar la col·laboració amb entitats i actors de 
l'àmbit de la Gent Gran per fomentar l'envelliment actiu al 
municipi 

  OE1.2. Potenciar una acció social proactiva per combatre les situacions 
d’urgència social del municipi 



  1.2.1. Dotar-nos d'eines adequades per a millorar l'acompanyament i 
la intervenció social a infants, adolescents, joves, adults/es i persones¡ 
grans en situació de vulnerabilitat del municipi 

  1.2.1.1. Treballar, de forma interdepartamental, en un Pla 
d'Acció contra l'Absentisme vinculada a l'espai de treball 
interdepartamental de Joventut 

  1.2.1.2. Atenció infancia i adolescència en situació de 
vulnerabilitat social 

  1.2.1.3. Dotar-nos d'un parc públic d'habitatges d'inclusió i 
emergència social 

  1.2.1.4. Impulsar una taula de treball per a l'obtenció i la 
millora de la gestió dels recursos per a famílies o unitats de 
convivència en risc imminent de pèrdua de l'habitatge o que 
l'hagin perdut 

  1.2.1.5. Ampliar el servei d'atenció a població adulta 
vulnerable a través d'educadors de carrer que facin seguiment 
a persones sense llar i s'ocupin de la gestió del parc d'habitatge 
d'inclusió social 

  1.2.1.6. Ampliar el servei de Menjador Social a través del 
foment de l'autonomia dels usuaris i l'assistència a domicili 

  1.2.1.7. Ampliar la informació existent sobre drets energètics 
i processos per a evitar talls de subministraments a famílies 
en risc d'exclusió residencial 

  1.2.1.8. Ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària 

  1.2.1.9. Impulsar mesures per a fomentar la convivència 
intergeneracional i l'acompanyament a persones grans soles 

  1.2.1.10. Fer difusió dels drets vinculats a la mort digna dels 
què gaudeix tota la ciutadania 

  1.2.1.11. Dotar-nos d'estudis actualitzats que permetin tenir 
un diagnòstic real de la població en situació de vulnerabilitat 
i/o risc d'exclusió social del municipi 

  1.2.2. Promoure la coordinació interdepartalmental i la col·laboració 
entre serveis per a fomentar una acció social proactiva 

  1.2.2.1. Impulsar el model col·laboratiu entre Salut i Serveis 
Socials orientat a l'atenció de persones grans amb 
dependència, infància i adolescència 

  1.2.2.2. Establir un espai de treball regular entre la Regidoria 
de Drets Socials i els demés Departaments que intervinguin 
en acció social per fomentar la proactivitat (Policia Local, 
Salut Pública, Esports, Educació i Joventut) 

  1.2.3. Fer partícips a entitats i col·lectius en el desenvolupament de 
polítiques públiques municipals de l’àmbit social 

  1.2.3.1. Consolidar el Consell de les Persones i els seus 
Grups de Treball com a mecanismes de participació bàsics de 
les entitats del sector social en el desenvolupament de 
polítiques públiques clau de l'àmbit 



  1.2.3.2. Fomentar l'acció comunitària i la sensibilització en 
l'àmbit dels drets socials (persones grans, exclusió social, 
infància i adolescència en risc) i treballar per una major 
visibilitat de l'acció social a Sitges 

  OE1.3. Revertir l’emergència habitacional i garantir l’accés a un 
habitatge digne 

  1.3.1. Dotar el municipi de Sitges d’habitatge públic accessible 
destinat a col·lectius amb dificultats per accedir-hi 

  1.3.1.1. Dotar-nos d’habitatge públic en règim de lloguer en 
sòl municipal (La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda) destinat a 
llars adultes, persones grans, joves i famílies amb risc de 
pèrdua de l’habitatge 

  1.3.1.2. Fomentar polítiques d’adquisició d’habitatge per a ús 
social: fer ús del dret de tanteig i retracte per part de 
l’Administració i iniciar procediments d’adquisició 
d’immobles 

  1.3.2. Mobilitzar el parc vacant d’habitatge per facilitar el lloguer 
social 

  1.3.2.1. Elaborar i mantenir actualitzat el Registre 
d’Habitatges Desocupats 

  1.3.2.2. Fomentar polítiques de promoció del lloguer social a 
través de la creació de la Borsa de Mediació de l’Ajuntament 

  1.3.2.3. Fer campanyes per donar a conèixer a les persones 
propietàries de pisos buits la possibilitat de llogar-los a través 
de la Borsa 

  1.3.2.4. Implementar bonificacions d’IBI a les persones que 
posin el seu immoble a lloguer a través de l’Oficina Local 
d’Habitatge 

  1.3.2.5. Impulsar ajuts a la rehabilitació d’immobles a canvi 
de posar-los a lloguer social 

  1.3.3. Consolidar i desenvolupar noves eines per al gaudi del dret a 
l’habitatge digne i accessible 

  1.3.3.1. Consolidar els ajuts al lloguer (accés i lloguer just) 

  1.3.3.2. Impulsar ajuts a la rehabilitació que incentivin la 
realització d'Inspeccions Tècniques i d'Avaluació dels 
Edificis (ITE/IAE), la bona conservació del parc d'habitatge 
de Sitges així com l'eficiència energètica d'immobles i edificis 

  1.3.3.3. Iniciar l'estudi per a l'aplicació de l'augment del 
percentatge de les promocions privades a habitatge de 
protecció oficial 

  1.3.3.4. Avaluar el Pla Local d’Habitatge vigent i renovar-lo 
a partir del 2021 

  1.3.4. Regular i controlar l’habitatge d’ús turístic legal i il·legal a 
través de l’acció coordinada i interdepartamental 



  1.3.4.1. Elaborar i desplegar l’Ordenança Reguladora de l’Ús 
Urbanístic dels Habitatges Turístics de l’Ajuntament de 
Sitges en coordinació amb els departaments d’Habitatge, 
Urbanisme, Turisme, Promoció Econòmica i Governació 

  1.3.4.2. Iniciar la detecció, control i sanció dels Habitatges 
d’Ús Turístic sense llicència 

  1.3.4.3. Dur a terme el control i la sanció, si s’escau, dels 
Habitatges d’Ús Turístic que incompleixin l’Ordenança 

  1.3.5. Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge de Sitges com a 
referència en el desenvolupament de polítiques públiques que 
reverteixin l’emergència habitacional 

  1.3.5.1. Consolidar l’equip de treball de l’Oficina Local 
d’Habitatge de Sitges i ampliar-lo d’acord amb les necessitats 
del municipi 

  1.3.5.2. Implementar una política de visibilitat de les accions 
que es desenvolupin des de l’Oficina Local d’Habitatge de 
Sitges i fomentar-ne la difusió 

  OE1.4. Potenciar l'economia de proximitat i l'ocupació de qualitat i una 
fiscalitat al servei de les persones 

  1.4.1. Renovar i potenciar el pacte per a l’ocupació de la comarca del 
Garraf per a reduir taxa d’atur i millorar l’ocupabilitat de qualitat 

  1.4.1.1 Reconeixement a les empreses arrelades en el territori 
- Projecte comarcal 

  1.4.1.2. Realitzar i implementar un Pla de Formació per a 
l’ocupació orientat a les necessitats ocupacionals actuals de 
les empreses del territori i als nous sectors econòmics del 
municipi que s’obrin 

  1.4.1.3. Ser referent en la gestió d’ofertes de treball en el 
municipi tant per les empreses com per a les persones que 
busquen feina 

  1.4.1.4. Impulsar la renovació del Pacte Comarcal per a 
l’Ocupació. Treballar per un projecte estratègic de 
desenvolupament econòmic de la comarca que reculli les 
necessitats del municipi de Sitges, potenciant el treball 
col·laboratiu entre els diferents membres del Pacte 

  1.4.1.5. Reconèixer i declarar els serveis d’ocupació com a 
serveis essencials per l’Ajuntament de Sitges, considerant el 
treball i l’ocupació com una necessitat bàsica per a les 
persones 

  1.4.1.6 subvencions per a persones donades d'alta al RETA 
(autonoms) 2021 

  1.4.2. Definir i implementar un Pla d’acció per obrir nous sectors 
econòmics pel municipi 

  1.4.2.1 Desenvolupar activitats econòmiques relacionades 
amb les indústries nàutiques i altres vinculades al mar i els 
esports marítims 



  1.4.2.2. Potenciar el desenvolupament i pràctiques dels 
estudis nàutics als ports del municipi 

  1.4.2.3. Desenvolupar activitats econòmiques relacionades 
amb la industria gastronómica 

  1.4.2.4. Fomentar la sostenibilitat en les empreses, tant a 
nivell laboral, com ambiental i social 

  1.4.2.5. Potenciar i reconèixer les bones pràctiques 
empresarials de les empreses del territori 

  1.4.2.6. Fomentar i sensibilitzar l'economia social i 
cooperativa com una altra forma de realitzar activitat 
econòmica 

  1.4.3. Realitzar accions per a la creació i instal·lació de noves 
empreses, així com reforçar la relació amb les empreses i 
gremis/associacions econòmiques existents al municipi 

  1.4.3.1. Fomentar les competències emprenedores i la 
innovació, sobretot entre la població jove 

  1.4.3.2. Potenciar i desenvolupar activitats econòmiques 
relacionades amb les indústries culturals i de audiovisuals 

  1.4.3.3. Fomentar l'associacionisme empresarial sectorial i 
acompanyar aquestes associacions en un pla d'actuacions de 
de dinamització econòmica 

  1.4.3.4. Fer un pla d'accions formatives anuals per a les 
empreses i les persones emprenedores 

  1.4.3.5. Redefinir i potenciar el centre d’empreses creatives 

  1.4.4. Elaborar i posar en marxa un Pla Local del Comerç i Mercats, 
potenciant el comerç de proximitat 

  1.4.4.1. Consolidar la Fira /Mercat d'artesania. Potenciar el 
sector de l'artesania, i la creativitat, com a element 
diferenciador en el comerç del municipi 

  1.4.4.2. Reubicar el Mercat de Dijous per fomentar la seva 
activitat 

  1.4.4.3. Consolidar el Mercat de Dissabte, ampliant parades 
preferentment amb productes de proximitat 

  1.4.4.4. Dinamitzar el Mercat Municipal com a eix central 
del sector de l'alimentació en el municipi 

  1.4.4.5. Trobar solucions de consens per a la millora i 
regularització de l’edifici del Mercat Municipal 

  1.4.4.6. Guiar i assessorar els comerços per a constituir la 
nova associació de comerciants de Sitges 

  1.4.4.7. Definir, consensuar i implantar una imatge del 
comerç del municipi amb personalitat pròpia lligada a la 
creativitat, a la cultura i a la sostenibilitat 

  1.4.4.8. Consolidar un pla de dinamització comercial 
conjuntament amb els representants del sector 



  1.4.4.9. Elaborar i implantar un programa per a potenciar els 
productes de proximitat i representatius del municipi 

  1.4.5. Fer una Hisenda Pública més transparent i promoure una 
fiscalitat més justa, ambiental i solidària 

  1.4.5.1. Implementar criteris de tarifació social en serveis 
educatius, formatius, culturals, esportius i de lleure 

  1.4.5.2. Establir criteris de tarifació social en l’accés als 
serveis públics essencials, com l’accés a l’aigua potable i 
recollida de residus 

  1.4.5.3. Establir bonificacions i reduccions en els tributs 
municipals a favor de la transició energètica 

  1.4.5.4. Efectuar una gestió econòmica eficient i sostenible, 
mantenint la capacitat financera de l’Ajuntament 

  1.4.5.5. Posar a l'abast de la ciutadania, de forma contínua, 
clara i entenedora, els comptes municipals i la gestió 
econòmica (Pressupost Obert) 

  OE1.5. Promoure la convivència en la diversitat, l’equitat i la cohesió 
social 

  1.5.1. Dotar-nos de mesures normatives que blindin els drets de totes 
les persones del municipi i facilitin la convivència i la cohesió social 

  1.5.1.1. Elaborar i desplegar un nou Pla d’Igualtat Municipal 

  1.5.1.2. Elaborar i desplegar un Pla LGTBI+ Municipal 

  1.5.1.3. Continuar amb el desplegament del Protocol envers 
les violències sexuals en espais d’oci i Festes 

  1.5.1.4. Dotar-nos d'un Protocol de dol en casos d'assassinats 
masclistes 

  1.5.1.5. Participar de l’elaboració i desplegament del Pla de 
Mobilitat per a incorporar mesures en matèria d’accessibilitat 
universal 

  1.5.1.6. Desenvolupar un nou circuit de padró que millori el 
procediment vigent i faciliti l’empadronament en totes les 
modalitats que preveu la legislació vigent 

  Elaborar i desplegar un Pla LGTBI Municipal 

  1.5.2. Consolidar l’acompanyament a les dones i persones LGTBI+ 
del municipi i visibilitzar la situació i les demandes pròpies d’ambdós 
col·lectius 

  1.5.2.1. Consolidar els Serveis d’Atenció i Informació a les 
Dones i les persones LGTBI+ del Municipi (SIAD i SAI) a 
través de la dotació de personal, la formació del mateix, la 
visibilitat dels serveis i la complicitat d’entitats municipals de 
l’àmbit 

  1.5.2.2. Ampliar les campanyes i activitats dirigides al 
foment i la difusió de coneixement i experiències sobre 
feminisme i LGTBI+ a tot el territori 



  1.5.2.3. Consolidar la presència al carrer de l’Ajuntament en 
la commemoració de diades i jornades de reivindicació i 
visibilització 

  1.5.3. Treballar, de forma coordinada entre els diferents departaments 
i les entitats municipals per a l’organització de l’Orgull LGTBI+ de 
Sitges 

  1.5.3.1. Organitzar un espai de treball conjunt entre els 
departaments de Turisme, Cultura, Drets Socials, Ciutadania 
i Igualtat i les entitats municipals de l’àmbit per a diversificar 
l’agenda d’activitats de l’Orgull LGTBI+ i dotar-lo d’un 
component reivindicatiu 

  1.5.4. Apropar el Servei de Migracions de la regidoria de Drets 
Socials, Ciutadania i Igualtat a les persones migrades en situació 
irregular del municipi 

  1.5.4.1. Desenvolupar un projecte pilot d’atenció i difusió del 
Servei de Migracions per tal de fomentar l’accés de les 
persones en situació irregular que resideixen al municipi als 
processos de regularització i, per tant, a l’exercici de drets i 
deures de ciutadania (arrelament social, permís de residència 
i treball, reagrupament familiar i obtenció de la 
nacionalitat).Ampliar l’oferta de cursos –català, formació 
laboral, etc.– necessaris per a certificar l’arrelament social a 
Catalunya 

  1.5.4.2. Treballar de forma interdepartamental i entre 
administracions per a facilitar els processos d'inserció 
sociolaboral de les persones en situació irregular. En el cas 
concret de les persones que fan venda irregular a la via 
pública i que es troben en aquesta situació administrativa, se 
cercaran opcions, sempre, des d'aquesta perspectiva entenent, 
doncs, que en cas de produir-se una actuació policial, aquesta 
buscarà la convivència i el foment de la informació pública, i 
rebutjant la confrontació 

  1.5.5. Facilitar l’autonomia de les persones amb discapacitat del 
municipi 

  1.5.5.1. Consolidar i ampliar l’oferta formativa i d’activitats 
per a les persones amb discapacitat del municipi 

  1.5.5.2. Dur a terme activitats i campanyes de sensibilització 
de forma col·laborativa amb les entitats de l’àmbit que 
reverteixin l’estigma associat a la Salut Mental 

  1.5.5.3. Fomentar l’autonomia de les persones amb 
discapacitat i problemes de salut mental del municipi a través 
de la col·laboració amb entitats de l’àmbit i de l’aplicació de 
nous models d’acompanyament 

  1.5.6. Consolidar el Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat de Sitges 
com a principal mecanisme de participació i difusió de l’acció de 
cooperació internacional i justícia global del municipi 



  1.5.6.1. Dotar-nos d’un Pla de Sensibilització en Cooperació, 
Pau i Solidaritat que fomenti el retorn de les accions de les 
entitats de cooperació al municipi 

  1.5.6.2. Consolidar la Fira Solidària com a espai de 
representació i difusió de la solidaritat internacional i la 
justícia global a Sitges 

  1.5.6.3. Ampliar el suport institucional en l’àmbit de la 
cooperació (recursos materials, acompanyament, difusió i 
visibilitat) 

  1.5.7. Fer partícips a entitats i col·lectius en el desenvolupament de 
polítiques públiques municipals de l’àmbit social i ampliar la formació 
i la sensibilització en matèria feminista, LGTBI, intercultural i sobre 
discapacitat, salut mental i diversitat funcional 

  1.5.7.1 Consolidar el Consell de les Persones i els seus Grups 
de Treball com a mecanismes de participació bàsics de les 
entitats del sector social en el desenvolupament de polítiques 
públiques clau de l’àmbit 

  1.5.7.2. Dotar el Pla de Formació de l’Ajuntament de Sitges 
de matèria en l’àmbit dels Drets Civils (dones, LGTBI+, 
interculturalitat i ciutadania, discapacitat i salut mental) 

  OE1.6. Potenciar hàbits saludables que millorin la qualitat de vida de la 
ciutadania i fomentar la cura dels animals 

  1.6.1. Difondre, educar i assessorar en hàbits saludables 

  1.6.1.1. Realitzar una campanya sobre hàbits alimentaris 

  1.6.1.2. Incrementar l'oferta d'activitats i programes de lleure 

  1.6.1.3. Crear un servei específic d’assessorament per a la 
prevenció de trastorns alimentaris entre els joves 

  1.6.2. Treballar per eradicar les adiccions 

  1.6.2.1. Renovar i desplegar, de forma interdepartamental, el 
Pla per a l’eradicació de conductes addictives de 
l’Ajuntament de Sitges, abordant tant la prevenció com la 
intervenció en aquest àmbit 

  1.6.3. Implementar el Pla d'espais cardioprotegits, i estendre la 
protecció als equipaments municipals i espais públics 

  1.6.3.1. Establir el mapa d’espais cardioprotegits del 
municipi 

  1.6.3.2. Adquirir equips DEAs i aprovar el seu programa de 
manteniment 

  1.6.3.3. Efectuar campanyes informatives i formatives per a 
un ús eficient dels equips DEAs, reanimació cardio-
pulmonar, primers auxilis i subministrament de medicaments 

  1.6.4. Treballar per una sanitat pública de qualitat al municipi 



  1.6.4.1. Parlar amb l'Institut Català de la Salut per tal 
d’intentar aconseguir l'ampliació horària del Centre d'Atenció 
Primària (CAP) 

  1.6.4.2. Demanar una adequació de l'actual centre per tal que 
ofereixin un servei continuat en serveis com odontologia, 
pediatria, psicologia, psiquiatria i/o atenció alimentaria i 
incorporar-ne de nous 

  1.6.4.3. Estudiar el cost de l'ampliació d'horari del servei 
d'urgències del CAP Sitges durant el període estival, a càrrec 
de l'Ajuntament de Sitges, i establir converses amb les 
farmàcies, en el mateix període, caps de setmana i tot l’any 

  1.6.4.4. Treballar amb els altres municipis de la comarca per 
seguir garantint i millorant uns serveis dignes i de qualitat als 
diferents Hospitals del territori 

  1.6.4.5. Treballar per aconseguir un CUAP (Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària) a Sitges 

  1.6.5 Implementar estratègies de sanitat ambiental 

  1.6.5.1. Establir un control periòdic de plagues per garantir 
la salut pública, la sostenibilitat de l’entorn i la qualitat 
ambiental 

  1.6.5.2. Fer un seguiment de les colònies de gats urbans al 
municipi 

  1.6.5.3. Posar al dia el Cens d’animals de companyia amb 
col·laboració del Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya 

  1.6.5.4. Estudiar la possible construcció d'un Refugi 
d'Animals al Municipi 

o  EIX 2: MODEL URBÀ I ENTORN NATURAL 

  OE2.1. Recuperar i millorar els espais naturals, amb èmfasi en la 
protecció de la biodiversitat 

  2.1.1. Adoptar un model de gestió de les platges respectuós amb 
l’ecosistema litoral 

  2.1.1.1. Revisió i arranjament de les rieres que desemboquen 
a les platges de Sitges 

  2.1.1.2. Potenciar la sostenibilitat a les platges amb la neteja 
de l’aigua i el fons marí 

  2.1.1.3. Incrementar la qualitat de les platges i els seus 
serveis i aconseguir la seva certificació 

  2.1.1.4. Desmantellar les instal·lacions de canonades de 
fibrociment d’aigües residuals existents a les platges 

  2.1.1.5. Revisar ela sobreeixidors d’aigües residuals 
existents i construir els que manquen a Platja Sant Sebastià, 
Estanyol, Fragata 

  2.1.1.6. Actualitzar i programar la gestió d’aigües pluvials 
abocades al mar i mitigar la contaminació 



  2.1.1.7. Estudiar la possibilitat d'aportació extraordinària de 
sorra a les platges en casos excepcionals i sota criteris tècnics 
mediambientals, sense utilitzar en cap cas la mobilització de 
sediments mitjançant el dragatge. En aquest sentit, es 
treballarà per sol·licitar a altres administracions i organismes 
públics o privats a aturar les tasques de dragatge que es 
realitzen periòdicament en el litoral sitgetà més enllà 
d'aportació de sediments a les platges sitgetanes 

  2.1.1.8. Fer un estudi de la dinàmica del litoral sitgetà per tal 
d’adaptar els usos de la platja a la dinàmica de la sorra i poder 
afrontar intervencions de protecció respectuoses amb el medi 

  2.1.1.9. Elaborar un Pla de renaturalització de les platges i de 
defensa del litoral 

  2.1.2. Implantar un model de gestió integral del Parc del Garraf 

  2.1.2.1. Constituir una mesa de treball Ajuntament-Diputació 
de Barcelona 

  2.1.2.2. Aprovar el Catàleg de les Masies 

  2.1.2.3. Aprovar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i 
Catàleg de Sitges (PEPPAC) per incorporar el patrimoni del 
Parc 

  2.1.2.4. Elaborar un programa d’interessos ambientals per les 
pedreres alternatiu a l’explotació minera encaminat a la 
preservació del Parc com a un sistema natural a protegir en la 
seva integritat 

  2.1.2.5. Vetllar i intervenir en els projectes de restauració de 
les pedreres 

  2.1.2.6. Estudiar la viabilitat del Port de Vallcarca i els seus 
possibles usos com a infraestructura respectuosa amb l’entorn 

  2.1.3. Impulsar el potencial natural dels Colls Miralpeix i de les rieres 
de Ribes i de Vallbona 

  2.1.3.1. Activar el Consell Municipal del Medi Ambient 

  2.1.3.2. Actualitzar, aprovar i desplegar el Pla Especial de la 
riera de Ribes 

  2.1.3.3. Elaborar i desplegar un projecte de naturalització i 
restauració de la riera de Vallbona 

  2.1.3.4. Respecte del projecte de l'Autòdrom de Terramar, 
aprofundir en la defensa mediambiental i treballar per revertir 
les afectacions en mobilitat amb impacte al municipi de Sitges 
ja sigui en taules de treball i de cooperació entre municipis 
del Garraf o, si s'escau, per la via judicial 

  OE2.2. Fomentar l’urbanisme sostenible, la integració paisatgística i la 
identitat territorial 

  2.2.1. Iniciar l’elaboració del Programa d’Actuació Urbanística 
Municipal 



  2.2.1.1. Analitzar els resultats de la consulta del Pla Director 
d’Equipaments del 2018 

  2.2.1.2. Fer un estudi sobre l’evolució demogràfica i 
urbanística de Sitges i de les seves necessitats 

  2.2.1.3. Redactar el Programa d’Actuació Urbanística 
Municipal adaptat a les necessitats detectades 

  2.2.2. Aplicar els objectius de Desenvolupament Urbanístic 
Sostenible de l’Agenda 2030 en matèria de reducció i minoració del 
creixement urbanístic 

  2.2.2.1. Aprovar la modificació puntual del POUM del PAU-
26 (Montgavina) per transformar sòl urbà en no urbanitzable 

  2.2.2.2. Modificar el PPU-1 per diferir temporalment 
l’execució d’una part del zona conservant el seu ús tradicional 
agrícola 

  2.2.2.3. Modificar la qualificació de zona d’equipaments de 
la pineda del Poble Sec a zona verda 

  2.2.2.4. Iniciar els treballs de revisió del POUM per tal 
d’adaptar el municipi a les actuals necessitats i les directrius 
de l’urbanisme sostenible de l’Agenda 2030 

  2.2.2.5. Analitzar les necessitats urbanístiques per millorar la 
vertebració social en les noves zones urbanes i d’altres zones 
amb necessitats en els diferents àmbits urbans, modificant 
puntualment el POUM quan sigui necessari 

  2.2.3. Preservar el paisatge urbà de Sitges 

  2.2.3.1. Definir els estàndards d’estil arquitectònic del 
municipi 

  2.2.3.2. Elaborar les ordenances del paisatge urbà 

  2.2.4. Gestionar el Patrimoni municipal per al seu manteniment i 
protecció, tot impulsant la seva preservació, recuperació, recerca i 
difusió 

  2.2.4.1. Estudiar la situació física i jurídica del patrimoni 
municipal 

  2.2.4.2. Regularitzar la situació jurídica del patrimoni 

  2.2.4.3. Elaborar el Llibre d’Edifici de tots els edificis 
municipals 

  2.2.4.4. Constituir el Registre del Patrimoni Municipal de Sòl 
i Habitatge de Sitges 

  2.2.4.5. Fer una programació del manteniment dels edificis i 
instal·lacions municipals 

  2.2.4.6. Fer una programació per al control i vigilància del 
patrimoni 

  2.2.4.7. Assegurar la protecció del patrimoni municipal 
mitjançant la seva declaració com a Béns Culturals d’Interès 
Local i/o Nacional 



  2.2.4.8. Analitzar l’estat d’execució de les expropiacions 
forçoses derivades de l’execució del POUM 

  2.2.4.9. Estudiar les necessitats públiques de cara a 
incorporar nou patrimoni 

  2.2.4.10. Elaborar el Pla Director dels Jardins noucentistes de 
Terramar 

  OE2.3. Avançar cap a un model de transició energètica que faci front a 
l’emergència climàtica 

  2.3.1. Fer un pla d’estratègia energètica enfocat cap a les energies 
renovables i l’eficiència energètica 

  2.3.1.1. Crear l’Agència Local de l’Energia 

  2.3.1.2. Revisar i actualitzar el Pla Estratègic per 
l’Autonomia Energètica de Sitges (PAES) 

  2.3.1.3. Potenciar la participació de la ciutadania cap a la 
transició energètica mitjançant l’ordenança municipal 
d’autoconsum energètic 

  2.3.1.4. Elaborar un pla de conscienciació de la ciutadania 
cap a l’ús correcte dels recursos i l’estalvi energètic 

  2.3.1.5. Augmentar la xarxa de carrils bicis enllaçant els 
barris amb els equipaments públics per tal de minimitzar l’ús 
dels vehicles mecànics i disminuir així el consum 
d’hidrocarburs 

  2.3.2. Fer la transició dels equipaments públics municipals cap a 
l’autoconsum i l’eficiència energètica 

  2.3.2.1. Implantar un pla de millora d’ús dels recursos 
energètics i d’eficiència energètica en els edificis i 
equipaments municipals per part dels treballadors municipals 

  2.3.2.2. Fer la certificació energètica de tots els edificis de 
titularitat pública municipal 

  2.3.2.3. Transformar els edificis i equipaments públics per tal 
de conduir-los cap a l’estalvi energètic i adaptar-los per 
acollir instal·lacions de generació energètica amb energies 
renovables 

  2.3.2.4. Redactar i executar projectes d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica i amb solar tèrmica en teulades de 
propietat municipal 

  2.3.2.5. Estudiar la manera de recuperar les aigües pluvials 
d’equipaments públics per aprofitar les aigües per al reg. (p. 
ex.: Camps esportius, parcs públics, etc) 

  2.3.2.6. Incrementar la revisió i renovació de les xarxes 
d’abastament d’aigües per tal de minimitzar les pèrdues 

  2.3.2.7. Seguir desplegant el pla de substitució d’enllumenat 
públic per enllumenats més eficients en els carrers i 
equipaments públics 

  2.3.2.8. Substituir els comptadors d’aforaments d’aigua per 
tal de que tots els subministres siguin per comptador 



  2.3.2.9. Estudiar la reutilització de les aigües reciclades per 
l’aprofitament urbà 

  2.3.3. Sensibilitzar i acompanyar en la transició cap a un nou model 
d’edificis amb criteris passivhaus (autosuficiència energètica de 
l’habitatge) 

  2.3.3.1. Bonificar fiscalment els habitatges construïts amb 
criteris passivhaus 

  2.3.3.2. Assessorar des de l’Oficina Local de l’Habitatge als 
ciutadans interessats en construir passivhaus 

  2.3.3.3. Construir tots els habitatges de protecció oficial 
segons criteris d’estalvi energètic, prenent com a referència el 
model passivhaus 

  2.3.3.4. Crear una comissió d’estudi per redactar una 
ordenança que elevi els criteris de certificació energètica dels 
nous edificis a construir a Sitges 

  2.3.3.5. Potenciar la transició cap al model de construcció 
tipus passivhaus mitjançant l’organització d’una fira-
simpòsium temàtica periòdica 

  OE2.4. Vertebrar el municipi a través de la consolidació de la identitat 
dels barris, del nucli de Les Botigues de Sitges i del poble de Garraf 

  2.4.1. Revertir el dèficit històric d’inversió en infraestructures i 
serveis a les Botigues de Sitges i al poble de Garraf 

  2.4.1.1. Construir la nova estació depuradora d’aigües 
residuals del poble de Garraf 

  2.4.1.2. Executar el soterrament de les línies elèctriques i 
telefòniques i pavimentació de la urbanització Garraf II (Les 
Botigues de Sitges) 

  2.4.1.3. Redactar un mapa de necessitats d’equipaments 
públics i privats al nucli de Botigues i el poble de Garraf 

  2.4.1.4. Redactar el Pla director d’ infraestructures del barri 
de Les Botigues de Sitges i del poble de Garraf 

  2.4.1.5. Estudiar la col·laboració amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, amb l’Ajuntament de Castelldefels i amb la 
Generalitat de Catalunya per millorar la qualitat dels serveis 
que es presten als barris, amb especial atenció als àmbits 
educatius, sanitaris, de transport públic, seguretat i platges 

  2.4.2. Vetllar per la preservació de la singularitat del poble de Garraf 
i la qualitat ambiental del seu entorn 

  2.4.2.1. Crear una comissió d’estudi que reculli els 
estàndards d’estil arquitectònic del poble de Garraf, amb la 
intenció de preservar-lo 

  2.4.2.2. Elaborar la carta del paisatge del poble de Garraf 

  2.4.2.3. Instar la intervenció de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en relació al dipòsit controlat de residus de la Vall 
d’En Joan i fer-ne el seguiment 



  2.4.2.4. Elaborar el Pla de Prevenció de Riscos del poble de 
Garraf 

  OE2.5. Gestionar l’espai urbà d’acord amb la personalitat del municipi i 
reordenar la mobilitat 

  2.5.1 Avançar cap a un nou model de mobilitat 

  2.5.1.1. Aprovar i implementar el nou Pla de Mobilitat de 
Sitges 

  2.5.1.2. Redactar el projecte del nou sistema de distribució 
de mercaderies 

  2.5.1.3. Redactar el nou pla de reducció de trànsit al centre 
històric 

  2.5.1.4. Impulsar un concurs d’idees per a la reestructuració 
de la zona de la Fragata 

  2.5.1.5. Actualitzar el Pla d’Accessibilitat 

  2.5.1.6. Redactar el projecte de remodelació general de la 
senyalètica de mobilitat vial 

  2.5.1.7. Adequar els passos de vianants al nou format 
estandarditzat 

  2.5.1 2.4. Buscar empresa externa per la redacció del projecte 
del CCU 

  2.5.2 Optimitzar el servei de transport urbà 

  2.5.2.1. Estudiar la reordenació de les línies de transport urbà 

  2.5.2.2. Potenciar el bus a demanda, tot implantant una 
aplicació per dispositius mòbils per utilitzar el bus a demanda 

  2.5.2.3. Implantar mesures per reduir la despesa energètica 
dels vehicles de transport urbà 

  2.5.3 Avaluar la idoneïtat del nou servei de neteja a les necessitats del 
poble 

  2.5.3.1. Valorar en continu el nou contracte neteja 

  2.5.3.2. Estudiar formes més eficients de gestió del servei de 
recollida de residus i neteja viària 

  2.5.3.3. Avançar cap a l’objectiu del residu zero: reduint la 
generació de residus i incrementant-ne la reutilització i la 
recollida selectiva (i la seva qualitat) 

  2.5.3.4. Fomentar el civisme i incrementar la implicació 
ciutadana en relació a la neteja viària 

  2.5.3.5. Estudiar un nou format de deixalleria enfocat al 
reciclatge, la reducció i la reutilització de residus 

  2.5.4 Reordenar l’espai urbà en relació als subministraments, voreres 
i calçada 

  2.5.4.1. Redactar el pla director de soterrament de 
subministres, reforma de voreres i substitució d’asfaltat 



  2.5.5 Gestionar i potenciar les zones verdes i els parcs urbans 

  2.5.5.1. Reobrir els parcs urbans actualment tancats 

  2.5.5.2. Redactar el Pla Director d’Arbrat 

  2.5.5.3. Adaptar els parcs per gossos a les noves necessitats 

  2.5.5.4. Reordenar els parcs urbans que no tenen tancament 

  2.5.6 Seguir amb el model d’infraestructures d’oci a la via pública 

  2.5.6.1. Completar la remodelació dels parcs infantils 

  2.5.6.2. Crear el Pla director de parcs per a adolescents i per 
a persones grans 

  OE2.6. Assolir un model turístic sostenible i respectuós fent que els 
beneficis que generi reverteixin en tota la ciutadania 

  2.6.1. Dissenyar una estratègia turística pels propers anys incidint en 
la utilització de les noves tecnologies i cercant l’equilibri social 

  2.6.1.1. Analitzar la realitat turística del municipi per 
determinar la gestió i promoció de la destinació de Sitges en 
base a dades i coneixement 

  2.6.1.2. Actualitzar el Pla estratègic de Turisme de Sitges 
actual en sintonia amb les noves tendències en gestió i 
promoció turística 

  2.6.1.3. Estudiar el retorn econòmic, social i ambiental que 
els esdeveniments generen al municipi 

  2.6.2. Mantenir i millorar els estàndards de qualitat de turisme 
sostenible i responsable 

  2.6.2.1. Seguir apostant per la Certificació Biosphere 
renovant-la cada any i millorant any rere any la gestió 
sostenible del municipi 

  2.6.2.2. Promoure l’adhesió de l’empresariat local a la 
Certificació Biosphere amb l’objectiu d’implicar el sector 
privat i esdevenir destinació Biosphere Gold 

  2.6.3. Reordernar els equipaments turístics municipals per adaptar-los 
a les noves demandes 

  2.6.3.1. Posar en marxa la primera fase del projecte de Can 
Milà (oficines i Centre d’Interpretació) 

  2.6.3.2. Iniciar la fase d’ampliació de Can Milà (construcció 
de la sala polivalent) 

  2.6.3.3. Redefinir el paper i funció de l’Oficina d’Informació 
Turística de la plaça Eduard Maristany 

o  EIX 3: NOVA GOVERNANÇA, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA 

  OE3.1. Promoure la participació, la corresponsabilitat de la ciutadania en 
la presa de decisions i la recerca del consens 



  3.1.1. Crear nous canals i eines de participació per a la ciutadania 

  3.1.1.1. Elaborar un nou model de reglament de Participació 
i Col·laboració ciutadana 

  3.1.1.2. Revisar dels Reglaments dels Consells Municipals 

  3.1.1.3. Actualitzar del registre d’entitats i/o associacions 
locals 

  3.1.1.4. Impulsar i mantenir el portal d’entitats 

  3.1.1.5. Impulsar el model d’audiències públiques 

  3.1.1.6. Gestionar el projecte per la implantació de l’oficina 
de suport associatiu i del voluntariat 

  3.1.1.7. Gestionar el projecte per la implantació d’un servei 
de mediació municipal 

  3.1.1.8. Elaboració d’un reglament d'ús dels diferents centres 
cívics del municipi i fomentar el debat als barris per habilitar 
nous espais cívics 

  Diagnosi i avaluació vigent Reglament de Participació 
Ciutadana i ROM 

  3.1.2. Dissenyar, implantar i avaluar un nou model de relació amb la 
ciutadania basat en la proximitat 

  3.1.2.1. Potenciar les Oficines d’Atenció Ciutadana com a 
finestra única, canal de recepció de queixes i suggeriments, i 
donar-li visibilitat 

  3.1.2.2. Avaluar i millorar els canals d’atenció ciutadana 
presencial, telefònica i telemàtica 

  3.1.2.3. Implantar un sistema de gestió de cita prèvia que 
faciliti l’accés i l’atenció ciutadana en els serveis municipals 

  3.1.2.4. Implantar un sistema de gestió de cues i informació 
que permeti avaluar el grau de satisfacció de l’atenció 
presencial rebuda 

  3.1.2.5. Implementar un sistema de qualitat i mediació en la 
tramitació administrativa de l’Ajuntament 

  3.1.2.6. Implementar un nou sistema de comunicacions 
intern unificat i eficient 

 

  OE3.2. Incrementar els mecanismes de transparència i retiment de 
comptes en tota la gestió municipal 

  3.2.1. Dissenyar, implementar i avaluar el Pla d'Actuació Municipal 

  3.2.1.1. Adquirir un nou portal de seguiment del Pla 
d’Actuació Municipal 

  3.2.1.2. Fer públics i avaluables els resultats del Pla de 
Mandat i retre’n comptes anualment 



  3.2.1.3. Fer una actualització semestral del Pla d'Actuació 
Municipal per tal de poder adoptar mesures correctives i/o 
adaptatives 

  3.2.2. Incrementar a l’índex de transparència institucional 

  3.2.2.1. Nou portal per a la publicació detallada dels 
principals indicadors sobre transparència 

  3.2.2.2. Revisar els continguts del Portal de Transparència 
perquè la informació publicada sigui complerta , actualitzada 
i comprensible 

  3.2.2.3. Nou portal de regidors i regidores amb la informació 
actualitzada 

  3.2.2.4. Publicació de les agendes dels regidors i regidores 

  3.2.2.5. Publicació i rendiment de comptes de queixes, 
suggeriments i petició d’accés a la informació 

  3.2.2.6. Elaborar un procediment per fomentar el registre dels 
grups d’interès 

  Avaluar les millores funcionals i d'usabilitat del nou portal 
respecte l'anterior 

  3.2.3. Millorar la comunicació institucional 

  3.2.3.1. Dissenyar un Pla de Comunicació que permeti 
recollir i definir les estratègies i accions per comunicar 
adequadament internament i externa 

  3.2.3.2. Constituir el Consell Municipal de Comunicació per 
promoure la participació en la gestió dels serveis públics 
municipals de comunicació i d’informació 

  3.2.3.3. Confeccionar un manual d’identitat corporativa 

  3.2.3.4. Mantenir un espai web destinat a publicar les 
informacions de tots els Grups Municipals 

  OE3.3. Incorporar la perspectiva de gènere en l’acció municipal com a eix 
transversal bàsic 

  3.3.1. Implementar en el Pla de Formació municipal adreçat als 
empleats i empleades municipals, formació permanent i específica de 
gènere 

  3.3.1.2. Incorporar accions formatives obligatòries en relació 
a tics culturals, creences i maneres de fer de caire simbòlic 
que poden ser reproductores de rols de gènere adreçades al 
conjunt de la plantilla 

  3.3.1.1. Analitzar i detectar les necessitats formatives en clau 
de gènere i incorporar els resultats en el pla de formació 
integral 

  3.3.1.2. Incorporar Actuacions formatives obligatòries en 
relació a tics culturals, creences i maneres de fer de caire 
simbòlic que poden ser reproductores de rols de gènere 
adreçades al conjunt de la plantilla 



  3.3.2. Actualitzar i donar compliment al Pla d’Igualtat intern i fer-ne 
avaluació periòdica 

  3.3.2.1. Incorporar mesures afavoridores de la conciliació de 
la vida familiar, laboral i personal, flexibilitat, organització 
del treball, etc 

  3.3.2.2. Avaluació generalitzada de riscos psicosocials, 
incidint en la introducció de variables associades al gènere 

  3.3.2.3. Definir i implantar protocols de prevenció i valoració 
de riscos laborals amb enfocament de gènere en algunes 
matèries claus: protecció maternitat, avaluació riscos laborals 
per col·lectius professionals 

  3.3.2.4. Actualitzar i difondre el protocol intern 
d’assetjament 

  3.3.2.5. Difondre i comunicar el Pla d’Igualtat Intern entre 
els empleats i empleades municipals 

  3.3.2.6. Generar un espai estable de debat i reflexió intern 
amb el personal municipal 

  3.3.2.7. Fer públics els indicadors de compliment del Pla 
d’Igualtat Intern 

  OE3.4. Consolidar una organització eficient i transversal incorporant 
paràmetres d’innovació, qualitat i millora contínua 

  3.4.1. Reforçar una organització de l’Ajuntament professional, 
establint una estructura racional, eficient i efectiva 

  3.4.1.1. Actualitzar la definició dels llocs de treball d´acord 
a les necessitats organitzatives requerides en adaptació de 
l´administració a la nova realitat 

  3.4.1.2. Finalitzar la valoració de llocs de treball i consolidar 
la política retributiva d’acord amb la nova realitat 
organitzativa 

  3.4.1.3. Definir eines àgils de gestió del canvi organitzatiu, 
fomentant el treball transversal i en equip i la satisfacció 

  3.4.1.4. Desenvolupar l’organigrama tècnic i professional, i 
efectuar la provisió definitiva dels càrrecs directius i de 
comandament d’acord amb criteris de professionalitat i 
capacitat tècnica 

  3.4.1.5. Fer un estudi de càrregues de treball que permeti 
dimensionar adequadament els serveis municipals i valorar 
l’esforç dels professionals 

  3.4.2. Millorar la competència professional dels empleats públics, 
mitjançant la formació, la carrera administrativa, la disminució de 
l’índex de temporalitat i l’avaluació contínua 

  3.4.2.1. Fer un estudi de necessitats formatives i elaborar un 
Pla de Formació integral 

  3.4.2.2. Implementar el Portal de l’Empleat com a eina per a 
la simplificació de la gestió interna 



  3.4.2.3. Introduir itineraris professionals que permetin el 
desenvolupament, la promoció i la carrera professional de les 
empleades i empleats públics 

  3.4.2.4. Executar l’Oferta Pública d’Ocupació i desenvolupar 
processos per a la disminució de la taxa de temporalitat i 
consolidar un model d’ocupació pública estable 

  3.4.2.5. Revisar el sistema d’avaluació de l’acompliment de 
les empleades i empleats públics i vincular-hi la promoció, la 
carrera professional i les retribucions 

  3.4.3. Implantar la millora contínua i la qualitat en la gestió dels 
processos i els serveis de l’Ajuntament 

  3.4.3.1. Confeccionar el Catàleg de Serveis com a 
compromís de qualitat envers la ciutadania 

  3.4.3.2. Simplificar els processos i adaptar-los a la 
metodologia de la qualitat 

  3.4.3.3. Disposar d’una metodologia pròpia per a 
l’elaboració de les Cartes de Servei municipals 

  OE3.5. Fer del municipi un espai de convivència, de respecte i de civisme, 
fomentant espais segurs i habitables per tota la ciutadania 

  3.5.1. Vetllar per la seguretat de tots el ciutadans i dels seus béns front 
als riscos naturals 

  3.5.1.1. Elaborar un pla de protecció civil que integri tots els 
plans parcials d’obligat compliment (DUPROCIM) 

  3.5.1.2. Estudiar la viabilitat de la creació del cos de 
voluntariat de Protecció Civil 

  3.5.2. Millorar els dispositius per garantir la protecció de col·lectius 
vulnerables treballant de manera coordinada amb els altres 
departaments de l’Ajuntament: violència de gènere, venda d’alcohol a 
menors, delictes de xenofòbia, etc 

  3.5.2.1. Agendar un calendari mensual de reunions de treball 
amb els departaments de Drets Socials, Joventut i Activitats 

  3.5.2.2. Planificar dispositius de control de venda d’alcohol 
a menors 

  3.5.2.3. Planificar dispositius de control del consum 
d’alcohol i drogues a les vies públiques 

  3.5.2.4. Planificar dispositius per prevenir delictes contra la 
integritat sexual durant els esdeveniments lúdics i festius, 
d’acord amb el Protocol d’Assetjament en Espais d’Oci i 
Festes 

  3.5.3. Vetllar pel compliment de les ordenances de civisme per tal de 
preservar els drets de la ciutadania a gaudir dels espais públics i del 
descans a la pròpia llar 

  3.5.3.1. Redacció d’una nova Ordenança de Civisme 



  3.5.3.2. Portar a terme una campanya informativa de cara a 
donar a conèixer la nova ordenança a la ciutadania 

  OE3.6. Utilitzar intensivament les noves tecnologies per a la millora del 
servei públic i adaptar l’Administració a la nova realitat social 

  3.6.1. Crear dades obertes d'interès per a la ciutadania 

  3.6.1.1. Publicar els principals datasets d’informació pública 
al portal de dades obertes 

  3.6.1.2. Analitzar i estudiar dades massives a partir de dades 
dels operadors de telefonia 

  3.6.2. Implementar l’Administració Electrònica en tots els elements 
de la producció administrativa 

  3.6.2.1. Establir les Oficines d’Atenció Ciutadana com a 
entitats de registre habilitades per a l’expedició de certificats 
electrònics iCat 

  3.6.2.2. Simplificar i automatitzar la gestió dels òrgans 
col·legiats 

  3.6.2.3. Simplificar i automatitzar el control intern 

  3.6.2.4. Simplificar i automatitzar la gestió integral de la 
Policia Local 

  3.6.2.5. Simplificar i automatitzar la gestió integral dels 
recursos humans 

  3.6.2.6. Crear nous canals de tramitació electrònica per a 
entitats i associacions i per a empreses i emprenedors del 
municipi i fer-ne acompanyament 

o  EIX 4: GESTIÓ DEL COVID 

  OE4.1. Protegir la salut 

  4.1.1. Fer accions de protecció de la salut a les escoles 

  4.1.1.1. Lliurar periòdicament material de protecció 
(mascaretes, mesuradors, gel hidroalcohòlic, paper, 
mesuradors de CO2...) 

  4.1.1.2. Habilitar nous espais i accessos per mantenir 
l'activitat docent i de lleure amb seguretat 

  4.1.1.3. Distribuir material informàtic (ordinadors i punts 
wifi) entre l'alumnat 

  4.1.1.4. Habilitar l'ensenyament a distància en les escoles 
municipals 

  4.1.2. Fer accions de protecció de la salut a les residències de persones 
grans 

  4.1.2.1. Lliurar periòdicament material de protecció personal 
per al personal i els/les usuaris/es 



  4.1.2.2. Distribuir material informàtic per habilitar la 
comunicació entre residents i familiars 

  4.1.2.3. Dur a terme desinfeccions i neteges especialitzades 

  4.1.3. Fer accions de protecció de la salut en l'espai i equipaments 
públics 

  4.1.3.1 Lliurar periòdicament material de protecció en llocs 
de pública concurrència 

  4.1.3.2. Habilitar els principals vials muncipals per facilitar 
la distanciació social 

  4.1.3.3. Habilitar dispensadors gratuïts de gel en els llocs de 
major concurrència 

  4.1.3.4. Realitzar neteges específiques en profunditat 

  4.1.3.5. Controlar l'accès a les platges 

  4.1.3.6. Senyalització i adaptació dels parcs i de les fonts 
públiques com a mesura de prevenció de la pandemia 

  4.1.3.7. Suspendre les obres per facilitar la convivència en 
període de confinament 

  OE4.2. Donar suport a les persones 

  4.2.1. Fer actuacions per garantir les necessitats bàsiques de la 
població 

  4.2.1.1. Incrementar significativament l'aportació municipal 
per garantir els aliments a totes les persones 

  4.2.1.2. Negociar amb cadenes de distribució d'aliments, 
aportacions voluntàries i extraòrdinaries 

  4.2.2. Fer actuacions de suport emocional 

  4.2.2.1. Constituir un equip de persones voluntàries 
(Cuidem-nos) per col·laborar i donar suport a persones 
vulnerables 

  4.2.2.2. Fer seguiment telefònic continu de les persones en 
situació de major vulnerabilitat, per atendre les seves 
necessitats amb immediatesa 

  4.2.2.3. Organitzar xerrades d'acompanyament emocional 

  4.2.3. Fer actuacions específiques per a la infància i la joventut 

  4.2.3.1. Adaptar els casals i incrementar-ne la dotació, per 
assegurar el lleure durant l'estiu, dels joves i infants del 
municipi 

  4.2.4. Fer actuacions de suport material i econòmic 

  4.2.4.1. Adaptar les condicions i incrementar les dotacions 
dels ajuts socials al lloguer d'habitatges 



  4.2.4.2. Incrementar les dotacions econòmiques destinades a 
suport material i econòmic amb càrrec a romanents 
pressupostaris 

  4.2.4.3. Gestionar donacions de particulars i empreses per a 
la seva distribució entre la població 

  4.2.4.4. Repartir la medicació als malats crònics de l'Hospital 
Sant Camil 

  4.2.4.5. Habilitar mesures de protecció de les persones sense 
llar 

  4.2.4.6. Segona convocatòria d'ajuts extraordinaris per 
lloguers 

  OE4.3. Reactivar social i econòmicament el municipi 

  4.3.1. Elaborar un Pacte de municipi contra els efectes del Covid-19 

  4.3.1.1. Redactar el pla per a la recuperació socioeconòmica 
de Sitges 

  4.3.2. Crear un Fons Extraordinari d'Emergència Social 

  4.3.2.1. Crear en el Pressupost Municipal 2021 partides 
específiques i incrementar les existents, per fer front a les 
necessitats de la pandèmia 

  4.3.2.2. Aprovar un incorporació extraordinària dels 
romanents pressupostaris per atendre les necessitats de la 
pandèmia 

  4.3.3. Actuar contra la desocupació 

  4.3.3.1. Establir Plans d'Ocupació extraordinaris per a la 
contractació laboral de persones en situació de desocupació 

  4.3.4. Donar suport al sector econòmic 

  4.3.4.1. Establir línies extraordinàries d'ajuts per a empreses 
i autònoms 

  4.3.4.2. SI A SITGES! Campanya de promoció de Sitges 

  4.3.4.3. Per un gaudi de l'oci nocturn segur 

  4.3.4.4. Ajornar el calendari fiscal, per a tots els tributs 
municipals 

  4.3.4.5. Suspensió i diferiment de taxes i preus públics locals 

  4.3.4.6. Adaptar les ordenances municipals a les demandes 
de les activitats del sector de la restauració 

  4.3.4.7. Suspendre el contractes vigents i indemnitzar els 
contractistes municipals aturats per causa de l'estat d'alarma 

  4.3.4.8. Convocatòria de subvencions per residències 

  4.3.5. Reactivar el teixit associatiu, cultural, esportiu i social 



  4.3.5.1. Cancel·lar, reprogramar i adaptar a les mesures 
Covid-19, els esdeveniments del municipi 

  4.3.5.2. Incrementar les aportacions econòmiques municipals 
a les entitats per garantir la seva activitat i la continuïtat 

  OE4.4. Adaptar la institució municipal a les noves necessitats de la 
pandèmia 

  4.4.1. Adaptar l'organització a les noves necessitats de la pandèmia 

  4.4.1.1. Reforçar els serveis municipals d'atenció directa a les 
persones 

  4.4.1.2. Adequar els espais municipals als nous requeriments 
de salut 

  4.4.1.3. Implementar el teletreball entre el personal 
municipal 

  4.4.1.4. Constituir i mantenir un Comitè tècnic per a 
l'emergència sanitària. 

  4.4.1.5. Constituir i mantenir un Comitè per a la gestió dels 
esdeveniments públics en temps de pandèmia. 

  4.4.1.6. Aprovar un reglament de teletreball 

  4.4.2. Protegir la salut de les persones que hi treballen i dels usuaris 
dels serveis municipals 

  4.4.2.1 Lliurar periòdicament material de protecció al 
personal municipal i als usuaris 

  4.4.2.2. Reubicació del personal en llocs segurs 

  4.4.2.3. Adaptar els espais de treball per fer-los més 
saludables 

  4.4.3. Manteniment i promoció de la participació ciutadana en 
situació de confinament 

  4.4.3.1. Organització d'Audiències Públiques, Plens i 
Consells Municipals de manera telemàtica 

  4.4.3.2. Col·laborar amb les administracions corresponents 
per garantir la salut i la seguretat de les convocatòries 
electorals 

  4.4.4. Fer accessibles els serveis municipals per a la ciutadania 

  4.4.4.1 Implementar el servei OAC360 

  4.4.4.2. Incrementar i adaptar l'actuació comunicativa per fer 
arribar a totes les persones les mesures de prevenció 

 
 


