1. ARA TOCA UN SITGES DE QUALITAT
Sitges Gi és un partit municipalista que lluita pels interessos locals, per Sitges i per les
persones que viuen al municipi, que en són la prioritat.
I, com a sitgetans/es, som conscients del malestar que vivim els ciutadans i ciutadanes del
municipi, en el dia a dia i el nostre objectiu és que Sitges sigui el poble net i segur que tots
volem. Però és molt important escoltar a les persones i comunicar-se amb tothom. Per
nosaltres, tot ciutadà/n ha de tenir el dret de ser escoltat/da, a poder exposar les seves
inquietuds, preocupacions i fer tot el que estigui al nostre abast per solucionar els problemes
del nostre municipi. Però perquè tot sigui més àgil, s’han de posar les eines a l’abast de
tothom per facilitar aquesta comunicació entre l’Administració Pública i el ciutadà. Un Sitges
de Qualitat és aquell Sitges tant net que les persones no s’atreveixen a embrutar-la; tan
segur que podem respirar i passejar amb molta tranquil·litat per tots els racons del municipi.
Un Sitges on tots els carrers, places, parcs i jardins estan tan ben cuidats que fan goig, i on els
vilatans i vilatanes se senten orgullosos del seu poble i del seu Ajuntament, que presta uns
serveis i una atenció al ciutadà de forma molt àgil i eficaç.

1.1 Ara toca netejar Sitges.
• Un poble net i ordenat és prioritari pel dia a dia dels sitgetans i sitgetanes, i per la imatge
de Sitges de cara als visitants.
• Els carrers, jardins i parcs de tots els barris del municipi han d’estar nets, sense excepcions.
• És necessari fer un seguiment dels treballs de neteja realitzats per l’empresa contractada i
poder consensuar canvis en el sistema de treball, en el cas que sigui necessari, o si es detecta
alguna deficiència en el servei.
• La neteja del municipi és responsabilitat de tots i és necessari realitzar campanyes de
civisme, tenint a l’abast les eines (papereres, cendrers, contenidors...) perquè siguin
utilitzades pels ciutadans, ciutadanes i visitants per tal de no embrutar els carrers i espais
públics de Sitges. Està demostrat que les persones embruten menys si l’espai està molt net.
• Els carrers de tots els barris (sense excepcions) han d’estar ben asfaltats i ben il·luminats;
també amb la vegetació i els arbres ben cuidats.

1.2 Ara toca un Sitges més segur.
És important que les sitgetanes i sitgetans ens sentim segures i segurs. Per això realitzarem
els tràmits necessaris per aconseguir els següents objectius.
• Augmentar el nombre d’agents del cos de Policia Local, sobretot en temporades on
l’ocupació del municipi és més elevat.
• Que el cos de Policia Local compti amb personal que parli diferents idiomes per atendre a
persones provinents d’altres països i que així la llengua no suposi una barrera.
• Instal·lar càmeres de videovigilància als carrers més conflictius de la vila.

• Més presència policial als carrers i barris del municipi.
• Creació del cos de Protecció Civil, per a realitzar un pla d’actuació i prevenció en cas de
catàstrofe o incident greu.
• Millorar la situació dels Bombers a Sitges i realitzar els tràmits per obtenir un equip de
guàrdia permanent, necessari per a poblacions amb més de 20.000 habitants.

1.3 Ara toca millorar els serveis municipals.
L’Ajuntament té la funció d’estar al servei del ciutadà i per això és important escoltar a les
persones i donar respostes en tots els casos. Per tal d’aconseguir millorar els serveis i l’atenció
al ciutadà tenim els següents objectius:
• Escoltar als treballadors municipals, motivar-los i consensuar els canvis per millorar cada
departament, en cas que siguin necessaris.
• Crear un servei d’atenció a ciutadans provinents d’altres països, que tenen dificultats per
entendre el català i el castellà.
• Estudiar la possibilitat d’obrir un nou OAC en algun altre punt del municipi i millorar
l'atenció a l'oficina de Garraf i Les Botigues de Sitges.
• Realitzar reunions periòdiques i freqüents amb les associacions de veïns i barris, per tal
d’atendre les necessitats amb la major brevetat possible.
• Obrir nous canals de comunicació amb el ciutadà, més directes i poder així donar una
resposta molt més ràpida.

1.4 Ara toca millorar la mobilitat.
Per a nosaltres és important facilitar la mobilitat de les persones al nostre municipi. Per això
revisarem el projecte existent del pla de mobilitat de Sitges i mirarem de posar-lo en marxa
de forma consensuada. D’altra banda volem aconseguir els següents objectius:
• Eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar l’accés per a persones amb problemes de
mobilitat.
• Fomentar l’ús de vehicles sostenibles (bicicleta, patins i vehicles elèctrics).
• Que els ciutadans empadronats obtinguin una bonificació en l’impost de circulació dels
vehicles elèctrics i/o híbrids.
• Crear més aparcaments de motos i bicicletes als indrets on siguin necessaris
• Donar suport als taxistes de Sitges i ajudar a buscar una solució a la parada dels taxis de
l'estació, per evitar els problemes de circulació que existeix actualment, sobretot quan al
mateix espai es troben el bus interurbà, els busos urbans i els vehicles particulars.

1.5 Ara toca educar.
La base de tot està en l’educació i no només a les escoles, sinó també al carrer. És per això
que estarem fent costat als centres escolars i impulsarem projectes per treballar aspectes
bàsics en l’educació dins la nostra societat:
• Treballar campanyes informatives sobre civisme, sexualitat, igualtat, sostenibilitat…
• Estudiarem la manera de rebaixar el preu de les llars d’infants.
• Fer un seguiment de la situació dels treballadors i treballadores de les llars d’infants i de les
concessions.
• Subvenció destinada a ajudar a les famílies que porten als nens/es a les llars d’infants
Municipals, segons criteris socials.
• Donada l'aprovació de la construcció de l'escola Agnès, fer seguiment perquè es compleixin
els terminis acordats.
• Impulsar la formació continuada i ampliació de cursos de l'Escola d'Adults i estudiar la
possibilitat de fer cursos nocturns.
• Organitzar cursos per a persones nouvingudes i ajudar a la seva integració al municipi.
• Potenciar i treballar per modernitzar les escoles, incorporant noves tecnologies, treballant
des de l’Ajuntament i amb empreses especialitzades del sector.

2. ARA TOCA EL BENESTAR DE LES PERSONES.
Des de Sitges GI Pensem que el benestar de les persones és prioritari i, per tant, serem
proactius a qualsevol proposta o iniciativa que sigui factible per aconseguir millorar la
situació de les sitgetanes i sitgetans en matèries d’habitatge, salut i d’igualtat. Hem de dir
que, actualmente, considerem que el Departament de Benestar Social és el que ha tingut una
evolució més positiva en els darrers anys. I, com som de la filosofia de no canviar les coses
que funcionen bé, només procurarem que l’evolució sigui encara més positiva en els pròxims
anys, ja que tot sempre es pot millorar.

2.1 Ara toca l’habitatge públic.
Estem amoïnats pels preus desorbitats dels habitatges de Sitges, que obliguen a molts
sitgetans i sitgetanes a marxar del municipi per poder viure amb certa estabilitat econòmica.
Per això volem impulsar les següents mesures:
• Impulsar l’Oficina Local d’Habitatge i donar a conèixer tots els serveis i ajudes que es poden
obtenir des de l’Administració Pública en matèria d’habitatge.
• Crear un Parc de l’Habitatge social i arribar a un acord amb l’Agència d’Habitatge de
Catalunya per tal d'aconseguir finançament, a través de l'Institut Català de Finances, que
permeti realitzar l'adquisició d'aquest tipus d'habitatges, provinents d'entitats bancàries, a
un preu preferent.

• Promoure una borsa de lloguer social, on l’Ajuntament farà un seguiment i acompanyarà
els propietaris i els llogaters durant tot el procés.
• Oferir una bonificació de l’IBI a tots aquells propietaris que tinguin pisos llogats a un preu
assequible.
• Prendre les mesures necessàries per evitar els pisos turístics il·legals.

2.2 Ara toca salut i esport.
Per tenir benestar s’ha de tenir salut i avui en dia la salut és una de les àrees que més
afectades estan a l’Administració Pública. Tot i que moltes de les competències no són de
l’Ajuntament, sí que creiem que l’Administració local pot ajudar de moltes maneres a obtenir
millores dins del servei de sanitat pública. Tenir la iniciativa de realitzar campanyes i
activitats de prevenció pot suposar la detecció prematura de certes patologies i impulsar a
què les persones facin esport i portin una vida més saludable també suposa un augment de
benestar i salut. Per això tenim clar que s’han de fer moltes accions diverses com:
• Subvencionar les farmàcies, per tornar a tenir farmàcies de guàrdia nocturnes a Sitges.
• Subvencionar un servei d’urgències 24 h al CAP.
• Campanyes de salut amb proves gratuïtes durant tot l'any: Glaucoma, VIH, Ocular, Detecció
Càncer de Mama, d'Higiene bucal, etc…
• Realitzar campanyes per a una vida saludable, alimentació, drogues, hàbits sedentaris…
• Crear espais saludables per a fer exercicis a l’aire lliure.
• Donar suport a les entitats esportives i fer campanyes per a promocionar les seves activitats.
• Treballar conjuntament amb les entitats esportives per a facilitar l'accés a la pràctica de
l'esport a aquelles famílies que es troben en situació de risc d'exclusió social.
• Potenciar les instal·lacions esportives i utilitzar-les per fer "stages" esportius que, a més de
ser un intercanvi d’experiències entre Sitges i altres indrets del món, també suposaria la
dinamització econòmica del municipi en temporades baixes.
• Potenciar els esports de platja i mar.
• Fomentar activitats esportives i de salut, que ajudin a fer esport i a augmentar la vida social
dels participants.
• Promocionar els itineraris i rutes per caminar per l’entorn natural que tenim al nostre
costat.

2.3 Ara toca pensar en la gent gran.
A Sitges la tercera edat va creixent cada cop més i està demostrat que una de les coses que és
molt important a l'hora de jubilar-se, és mantenir-se actiu/va. Per Sitges GI és molt
important cuidar a la gent gran i que hi hagi un ventall d’oferta d’activitats per fer. Però
també és una etapa de la vida on moltes persones necessiten assistència i l’Administració
Pública Local ha de tenir les eines per fer més fàcil la vida d’aquestes persones.
• Crear una agenda amb activitats per a gent gran.
• Organitzar cursos dirigits a gent gran.
• Potenciar la xarxa permanent d’assistència domiciliària per a persones grans que viuen
soles.
• Suport a totes aquelles persones dependents i els seus familiars.
• Potenciar les activitats dels casals Municipals de la gent gran.

2.4 Ara toca igualtat.
Des de Sitges GI som ferms pel que fa a que tots som persones, sense importar el sexe,
l’orientació sexual, la raça, la ideologia, la condició física ni cap altre aspecte. I és que tots
som iguals, però també som tots diferents i això és el que fa que siguem tots especials. Per
tant, la nostra societat s’ha de basar en el respecte i posar el valor aquelles coses que ens fan
diferents dels altres. Per això és molt important inculcar aquest respecte cap a les persones,
des de l’educació, i és un dels objectius clars que tenim des del nostre grup.

2.5 Ara toca joventut.
Ser jove, avui en dia, no és gens fàcil, doncs no hi ha oportunitats laborals. El joven viu
moments de canvis; necessiten trobar motivació i cada vegada ho tenen més difícil per a
trobar alternatives d’oci, tant diürn, com nocturn. Des de Sitges GI volem potenciar les
activitats per a joves, i acompanyar-los en aquesta etapa de la vida on les experiències i les
decisions que prenen poden canviar el seu futur.
• Sitges GI continuarà donant total suport al Consell de Joves, ja que és crucial que aquest
col·lectiu siguin els que facin les propostes de polítiques de joventut, acompanyats per
l'Administració Pública.
• Sitges GI aposta per donar suport a entitats que organitzin activitats de lleure i d’oci per a
gent jove, que els permeti créixer personalment, emocionalment i visquin experiències
enriquidores a través de la cultura, l’esport o el voluntariat.
• Realitzar activitats i campanyes informatives sobre temes tan preocupants com la sexualitat,
les drogues, la seguretat vial, igualtat de gènere, el "bullying"...
• Programes socioeducatius per aquells joves que abandonen els estudis i no tenen
motivació.
• Treballar conjuntament amb el sector privat per tal de crear espais d'oci per a joves.

2.6 Ara toca feina i emprenedoria.
Un dels temes que més preocupa a la societat és l’atur i la falta d’oportunitats. Durant molts
anys el Centre “Nivell 10”, de Sitges, ha estat i està al servei de totes aquelles persones que es
troben sense feina, oferint assessorament, formació i una borsa de treball. Des de Sitges GI,
creiem que és molt important aquest servei i que ha de comptar amb tots els recursos a
l’abast de l’Administració Pública, per ajudar a tots els sitgetans i sitgetanes que busquen
una sortida laboral, ja sigui trobant una feina o creant la seva pròpia empresa. També cal
buscar alternatives per a aquelles persones que tenen menys oportunitats (majors de 45
anys, persones que pateixen el risc d’exclusió social, etc.)

2.7 Ara toca els animals de compañía.
Sitges té una àmplia població amant dels animals i que conviuen amb algun gos, gat o una
altra espècie. És per això que es fa necessari prendre totes les mesures per garantir el
benestar d’aquests animals, millorant els serveis que actualment compta l’Ajuntament en
aquest tema.
• Actualitzar el cens d’animals de companyia del municipi. És molt important que els
propietaris dels animals de companyia els inscriguin al cens, ja que en cas de pèrdua o
robatori sempre és més fàcil identificar a un animal censat.
• Volem habilitar més espais d’esbarjo per a gossos i millorar els "correcans" existents,
estudiant si les mesures de seguretat, la vegetació i els serveis són els adequats.
• Campanyes de salut animal. Arribar a un acord amb els veterinaris de la zona per a realitzar
campanyes temporals de vacunació, castració i altres accions preventives a un preu més
econòmic de l’habitual i així motivar a aquelles persones que tenen menys recursos
econòmics a tindre cura de la salut del seu animal.
• Organitzar activitats per a animals acompanyats dels seus propietaris, amb l’objectiu de
donar una alternativa d’oci acompanyats de mascotes i alhora aprendre a tenir cura d’ells i
educar-los.

3. ARA TOCA UN NOU MODEL ECONÒMIC
Sitges actualment compta amb un model econòmic basat sobretot en el turisme, però amb el

temps les coses canvien i cada cop hi han moltes empreses que no poden subsistir tot l’any,
sobretot dins del petit comerç. És per això que s’han de buscar noves alternatives per
garantir l’estabilitat comercial i econòmica de les empreses sitgetanes. Sitges GI compta amb
el projecte Sitges: Destí de Qualitat. Avui en dia, hem decomençar a pensar en el municipi
com a destí de qualitat. Un projecte pensat per impulsar el sector de l’hoteleria, la
restauració i el petit comerç durant tots els mesos de l’any, aprofitant al màxim els recursos
que té Sitges i obrir les portes a nous projectes pensats pel Sitges dels propers 20-25 anys. Un
projecte que ha de tenir en compte aspectes com:

• El talent local. A Sitges disposem d’un bon nombre de professionals que moltes vegades

han estat ignorats i en el seu lloc s’han contractat els serveis a empreses o a persones de fora
del municipi per a realitzar projectes. Qui millor defensarà i cuidarà d’un projecte del seu
poble, que un sitgetà o una sitgetana?

• L’entorn: Sitges compta amb un entorn increïble envoltat de mar i muntanya i que molts
cops no es valora. Ja és hora de valorar i promoure activitats per donar-los a conèixer, això
sí, sempre amb respecte.

• Espais: Sitges compta amb espais públics i privats que poden servir per realitzar infinitat

d’activitats per a persones o grups que visiten la vila. Un dels projectes és atreure a equips
esportius a Sitges per realitzar "stages" esportius utilitzant els nostres equipaments
municipals. Uns grups de visitants que s’allotgin a hotels de la vila i gaudeixin dels nostres
restaurants, comerços i de la nostra oferta cultural i d’oci.

3.1 Ara toca un model turístic adaptat a la realitat d'avui.
En turisme Sitges s'ho juga tot. La imatge de ciutat, la qualitat de vida de la mediterrània, la
identitat, la seva obertura al món. El turisme s'ha configurat com un dels principals elements
tractors dels territoris que aposten decididament pel seu desenvolupament. Cultura,
exportacions, oci, ocupació, reputació, comerç, restauració, serveis i qualitat de vida ... tot
això es vincula d'una forma o altra a la rellevància del fet turístic en el territori. Per tant, no
hi ha dubte que l'oportunitat que brinda el turisme avui l'hem d'aprofitar per millorar
l'economia de Sitges.
Conscients del repte de posar a Sitges en el lloc que hauria d'ocupar, el nostre objectiu és
dissenyar l'estratègia general de Sitges com a destinació i aportar un full de ruta clara amb
objectius i compromisos clars. Per al seu desenvolupament proposem col·laborar amb l'equip
de govern, els agents tractors de l'economia local i un panell d'experts amb dilatada
experiència en el modelatge turístic nacional i internacional.
Sitges ha de professionalitzar el turisme per aconseguir un desenvolupament adequat a la
societat, el territori, l'economia de la destinació. El turisme ha de ser un tema de tots i per
això volem conjurar els actors locals, les associacions i empresaris per identificar la proposta
de valor i els principals atributs de Sitges. I treballarem a recollir la realitat d'avui i construir
les bases per dissenyar una destinació diferenciadora, que ens permeti competir, amb
garanties, en el mercat.
Sitges serà internacional i competitiu en el turisme en la mesura que els seus empresaris i
administracions siguin competitives i per això reduirem la burocràcia, centralitzant els
serveis, optimitzant processos i reduint la paperassa que fa molt difícil ser empresa avui i
crear ocupació i riquesa.
Compromís per l'economia turística de Sitges. Per això posarem en marxa Turisme de Sitges
(DMC). Un organisme públic-privat que permeti donar poder als empresaris perquè Sitges
sigui competitiva en el mercat turístic actual. Per això és necessària la gestió professional,
dinàmica, àgil, que comprometi i conjuri als professionals i a l'administració, que eviti la
burocràcia, que apropi el sector públic i el privat per desenvolupar projectes importants per a
Sitges. L'administració lidera les oportunitats que els empresaris materialitzen creant riquesa,
ocupació i oportunitats per als ciutadans i l'economia local.
Perquè Sitges jugui a la primera lliga del turisme nacional i internacional, ens comprometem
en un programa ambiciós, professional i creïble de treball que permetrà, en quatre anys:

● Professionalitzar el sector, l'administració i els procediments que afecten el turisme de
Sitges.
● Lluitar contra la competència deslleial d'allotjaments i l'economia submergida que llastra
la competitivitat de l'empresari que compleix amb els seus impostos.
● Augmentar el pressupost en matèria de màrqueting i comunicació de la destinació turística
Sitges.
● Impulsar un pla de competitivitat i formació per a l'èxit entre els professionals del sector.
● Garantir una major presència de la marca Sitges en tots els fòrums nacionals i
internacionals, on posicionarem la destinació davant dels competidors.
● Ampliar els avantatges del turisme al comerç, la cultura, el cinema, l'agricultura i la
gastronomia i als sectors que hi tenen, avui, en el turisme i l'oci el seu principal aliat.
● Batallar l'estacionalitat per a generar riquesa i l'ocupació i turística al territori durant tot
l'any.
● Posarem al centre al ciutadà i l'empresari i adequarem l'administració turística a les seves
necessitats i no a l'inrevés.
● Posarem en marxa un pla estratègic validat per tots els agents locals.
● Crearem un pla estratègic consensuat que pugui aplicar-se des del primer mes de la
legislatura.
● Dotarem de rigor, professionalitat i estabilitat al departament de turisme de Sitges perquè
creï valor entre els empresaris, per a la societat.
Per a això ens comprometem amb la societat, la ciutadania i els empresaris de Sitges a través
de:
● El compliment dels 17 objectius i metes del desenvolupament sostenible de l'ONU.
● Signarem el Codi Ètic del turisme de l'ONU.
● Empoderarem al ciutadà, empresari i resident perquè sigui coparticipant de l'estratègia,
participi i ajudi a modelar la mateixa a través de la Taula de la Governança de Sitges.
● Impulsarem el pacte pel turisme entre totes les forces polítiques presents a Sitges, perquè
l'estratègia es mantingui viva més enllà del cicle polític de la legislatura.
● Promourem a les persones i viatgers com a base de la identitat de Sitges.
● Impulsarem la governança col·laborativa i l'ètica.
● Posarem com a prioritat la identitat i cultura del ciutadà i resident de Sitges, la transmissió
del relat desitjat per territori i no per tercers.
● Impulsarem el model de Destí Connectat, Intel·ligent i Digital.
● Fomentarem la sostenibilitat del territori.
● Desenvoluparem el model econòmic de rendibilitat social basat en l'economia circular i
l'ecologia.
● Gestionarem la capacitat de càrrega, pèrdua d'identitat, turismofòbia, distribució de fluxos
i dinàmiques dels turistes. I amb aquests compromisos en el destí, proposem la creació d'una
Taula de Turisme, l'impuls i desenvolupament del producte de la destinació i la creació dels

principals Clubs de Producte més competitius, així com la desestacionalització de la demanda
i la distribució d'economia a tot el territori turístic de Sitges.
Els pròxims quatre anys seran per a Sitges els més importants del seu posicionament i
competitivitat turística. Sitges s'ho juga tot en turisme.

3.2 Ara toca l’Agència de Turisme.
Recuperar l’Agència de Turisme de Sitges, per potenciar el sector turístic de Sitges, amb
innovació, compromís, visió global del municipi, on es defineixi, centralitzi i es gestioni un
Pla estratègic pel futur turisme a Sitges, i es determinin les polítiques de promoció turística
del municipi.

3.3 Ara toca un destí de qualitat durant tot l’any.
Sitges disposa d'unes grans infraestructures: bona comunicació amb Barcelona i l’aeroport, ja
sigui en cotxe/taxi, en tren, en autobús i disposa d’una molt bona xarxa hotelera. S’ha de
dinamitzar i activar el turisme en temporada baixa, amb acords amb la Fira de Barcelona com
a partner preferent per estades, millorar i facilitar l'oferta dirigida per a congressos i
petites/mitjanes fires, potenciar a països del nord la realització de "stages" i/o competicions
esportives, així com potenciar també "stages" culturals i Festivals…

3.4 Ara toca enfortir el petit comerç.
S’han de prendre mesures per dinamitzar el sector del comerç i atreure visitants al municipi
en temporada baixa. Promocionar des de l’Ajuntament el petit comerç, amb planells
informatius, donar suport i participant amb campanyes de consum a les botigues locals.

3.5 Ara toca cultura:
Sitges és una vila que sempre ha destacat per la seva riquesa cultural i per les seves tradicions
i festes. Afortunadament,Sitges continua tenint un fort potencial cultural i, des de Sitges GI,
pensem que s’ha de potenciar el talent local i que el municipi sigui la capital de la cultura de
la comarca del Garraf.
• Recuperar la que en el seu dia va ser ‘L’Escorxada Teatral’, un espai on els grups d’arts
escèniques amateurs locals podran mostrar un tast del seu talent, un escenari per poder
descobrir nous talents artístics.
• Continuar amb el cicle de Sitges Teatre però, en aquest cas, que siguin les mateixes entitats
les que programin els espectacles amb l’ajuda de l’Ajuntament, ja que són les entitats com el
Casino Prado Suburense o El Retiro les que tenen una visió més real del públic consumidor
teatral, sabent quins tipus d'espectacles funcionen millor i quins són els horaris més indicats
per a cada tipus d'espectacle.
• Promoure el ressorgiment i l’èxit de nous artistas, amb exposicions i esdeveniments artístics
de pintura i escultura i crear sinergies amb altres disciplines artístiques i creatives. En aquest
sentit, es podria promocionar el mecenatge artístic i la col·laboració de diferents institucions.
• Estudiar la possibilitat de convertir equipaments municipals en espais de cultura o centres
cívics. Com convertir la Masia de Can Pere Mestres en un Centre Cívic, amb aules d’estudi,
sales polivalents, biblioteca i un lloc de trobada per als veïns de Can Pei i zones properes. I
també crear una petita zona esportiva per a la pràctica de tota mena d’esports.

• Facilitar el contacte dels ciutadans amb les formacions artístiques mitjançant classes, cursos
i tallers.
• Fomentar la lectura i l’escriptura amb diferents activitats, com clubs literaris, concursos
literaris...
• Continuar potenciant els grans esdeveniments com el Sitges Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Patchwork, Carnaval, Festa Major…
• Continuar treballant per la protecció del nostre patrimoni artístic i cultural.
• Trobar una ubicació definitiva per a l’Escola de Música.

3.6 Ara toca un projecte de futur.
El treball d’un Ajuntament, és també pensar en el futur i, des de Sitges GI, volem dissenyar
un projecte del Sitges que volem en els propers 20-25 anys. Un projecte on tothom pugui
participar i construir el Sitges que volem.

4. ARA TOCA SOSTENIBILITAT
El Medi Ambient és una prioritat tant pel Sitges del present com pel Sitges del Futur. Des de
Sitges GI volem aconseguir canviar els hàbits dels sitgetans que no són conscients de la
importància d’unes bones pràctiques en temes mediambientals. I és que una cosa tan
senzilla com separar els residus i dipositar-los en el contenidor corresponent, suposa un gran
benefici pel medi ambient i també per l’economia del municipi.

4.1 Ara toca el vehicle elèctric.
Augmentar els punts de càrrega per a vehicles elèctrics i que la Zona blava sigui gratuïta per a
vehicles elèctrics i híbrids, oferint bonificacions per aquest tipus de vehicles en l'impost de
circulació.

4.2 Ara toca netejar les platges.
Activar de nou la barca municipal per a netejar de plàstics i meduses el litoral de les nostres
platges. Crear una borsa de treball per a joves o aturats de llarga duració, per tal de
col·laborar en les tasques de neteja i dels nostres espais naturals: platges, jardins, parcs,
etc...

4.3 Ara toca controlar la neteja.
Seguiment exhaustiu del plec de condicions acordat amb la futura empresa encarregada de la
neteja.

4.4 Ara toca millorar el servei de la deixalleria.
Encetar un servei de deixalleria mòbil per tal de recollir, pels diferents barris i
urbanitzacions, els residus especials que no s’han de llençar als contenidors que hi ha al
carrer. Buscar incentius per tots els sitgetans i sitgetanes en el camí del reciclatge total.

4.5 Ara toca premiar les bones pràctiques mediambientals.
Fomentar des de l’ajuntament, als establiments d’hostaleria i restauració, el reciclatge en
aquest sector, amb bonificacions en l'impost de la deixalla. Buscar la col·laboració del Mercat
Municipal de Sitges per a fomentar l’ús d’envasos reutilitzables per anar a comprar al Mercat.
Una pràctica que sigui premiada amb descomptes en els diferents productes pel client que
porti aquest tipus d’envàs. Oferir una bonificació a l'IBI per la instal·lació de plaques solars.

4.6 Ara toca educació mediambiental.
Crear una campanya de reciclatge a les escoles i instituts a tall de competició verda entre
centres educatius, amb el compromís de l’administració local en cobrir les necessitats de
l’escola o institut, per així aconseguir la màxima implicació dels docents i personal educatiu.

4.7 Ara toca mobilitat sostenible.
Valorar l’implantació d’una xarxa de vehicles ecològics de lloguer per a la mobilitat urbana,
tipus "Bycing" o patinet elèctric, que ja funcionen en altres ciutats de Catalunya.

4.8 Ara toca un Sitges verd.
Ampliar els espais verds, les zones d’horts urbans per les sitgetanes i sitgetans i
reforestar zones del poble on el sòl s’està desertitzant.

