Pacte per a l’estabilitat municipal 2017-2019

PACTE PER A L’ESTABILITAT MUNICIPAL 2017-2019
És voluntat de les formacions polítiques sotasignants reforçar els objectius i
les accions del Pla de Mandat 2015-2019 de l’Ajuntament de Sitges per
poder atendre les necessitats de les sitgetanes i sitgetans i planificar un
municipi amb més garanties de poder afrontar els reptes del futur. S’entén el
període 2017-2019 de l’actual legislatura com a fonamental per a completar i
millorar les polítiques públiques i dotar l’ajuntament del lideratge i motor
necessari per al progrés del conjunt del municipi.
Per aquest motiu acorden donar un major impuls a les polítiques socials que
permetin, des del punt de vista preventiu, el desenvolupament integral i lliure
de les persones en tot el seu cicle vital, garantint la igualtat d’oportunitats, per
avançar en la reducció del caràcter assistencial de l’administració municipal.
Aquesta política social ha d'anar lligada amb un pla de reactivació econòmica
que permeti la creació i manteniment de llocs de treball, dignes i de qualitat, i
la creació i manteniment de l'activitat empresarial en el nostre municipi. En
aquest sentit s'impulsarà el treball per a un turisme sostenible i responsable
amb les persones, amb l'activitat i amb el medi, i tenint cura de l’entorn dels
barris i dels serveis públics; així com el foment d’activitats, projectes i
esdeveniments culturals, educatius i d’oci que reforcin un turisme avançat i
de qualitat per a la vila.
Precisament, el desenvolupament de Sitges també ha de fer-se de manera
sostenible i responsable, comptant amb l'equilibri territorial com a fonament
de tota acció de desenvolupament i atenent la realitat i necessitats de la vila,
del poble de Garraf i de les Botigues.
El compromís d'aquest impuls es farà de manera participativa, escoltant
l'opinió dels veïns i veïnes de Sitges i dels agents socials, ampliant els canals
participació, de manera que la governança sigui una realitat compartida.
L'Ajuntament de Sitges necessita dotar-se d'una estructura organitzativa més
actual i adaptada amb més i millors eines. Cal implantar de manera íntegra
l'administració electrònica i dotar de processos més àgils i menys ferragosos
la nostra administració. Per obrir l'ajuntament de bat a bat als sitgetans i
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sitgetanes és clau el portal de la transparència, així com actualitzar el codi
ètic de la contractació pública.
Més enllà de l'estricta acció municipal, es referma el compromís de les
formacions sotasignants amb el procés català cap a la sobirania nacional,
situant l'Ajuntament de Sitges al servei de les decisions que en aquest sentit
adopti la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Govern i el Parlament
de Catalunya.

POLÍTIQUES SOCIALS.
1. Reforçar les polítiques municipals preventives en l'àmbit de l'acció
social i dels serveis a les persones, sobre tot d'aquelles persones que
es troben o es poden trobar en risc d'exclusió social i els col·lectius
més vulnerables : infància, adolescència, joventut, gent gran, dones,
persones aturades, persones amb discapacitat, persones immigrants,
persones refugiades, persones amb problemes d'addicció i col·lectius
LGTBI.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
2. Estudiar l’aplicació de la progressivitat fiscal i la tarifació social en els
impostos, taxes i preus públics municipals.
Implementació: la recentment creada Comissió d’Estudi sobre els Tributs
Municipals i la Progressivitat Fiscal emetrà un pla d’implementació que es
produirà durant els exercicis 2018 i 2019.
3. Construcció de l'edifici definitiu de l'Escola Agnès de Sitges, cofinançat
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sitges, en
coherència amb els barems demogràfics i de necessitats educatives
que assenyala el Departament d’Ensenyament. Edifici amb usos
polivalents a part dels d’escola d’educació infantil i primària.
Implementació: el conveni entre les dues administracions preveu el
cofinançament dividit entre els exercicis 2017, 2018 i 2019.
4. Desplegament del Pla Local de l’Habitatge :
 Impuls i dotació de l’Oficina Local de l’Habitatge
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Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
 Promoció d'habitatges de protecció oficial al sector urbanístic del PPU1

La Plana i Santa Bàrbara, amb criteris de vivenda sostenible, de
socialització i inclusió, i d’activitat econòmica.
Implementació: promoció, concurs i entrega dels habitatges durant els
exercicis 2018 i 2019.
 Borsa d’habitatge de lloguer.

Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
 Fomentar polítiques per destinar a lloguer estable una part dels

habitatges que avui en dia tenen ús turístic.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
5. Prioritzar l’obertura del CAP les 24 hores, així com les farmàcies de
guàrdia nocturnes dins el terme municipal.
Implementació: aconseguir l’obertura durant l’exercici 2017.
6. Venda ambulant irregular a la via pública :
 Impulsar una major coordinació dels departaments competents alhora

de desenvolupar el protocol nacional que suposa la detecció de les
persones susceptibles d’una actuació sociolaboral alternativa a la
venda irregular, assistència jurídica, inserció sociolaboral i actuacions
en relació a la percepció social.
Implementació: exercici 2017.
POLÍTIQUES PARTICIPATIVES.
7. Reforma del Reglament Orgànic Municipal per ampliar els canals de
participació dels veïns i veïnes de Sitges, dels col·lectius, de les entitats
i dels agents socials en els diversos organismes municipals i en el Ple
municipal.
Implementació: exercici 2017.
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8. Obrir a la participació ciutadana el Pla de Qualitat Turística, el Pla de
Barris i el Pla Director d'Equipaments Públics.
Implementació: exercicis 2017 i 2018.
9. Obrir a la participació ciutadana altres projectes cabdals per al municipi,
com l'estabilitat de les platges i la façana marítima.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
10.
Consulta ciutadana sobre la segregació de les Botigues de
Sitges.
Implementació: exercici 2018.
11.
Nomenament i dotació de la Sindicatura municipal de Greuges
Implementació: exercici 2018.

POLÍTIQUES DE CONCERTACIÓ SOCIAL.
12.
Engegar un procés de diàleg de concertació social amb els
agents institucionals, empresarials i sindicals del municipi i de la
vegueria, per assolir major estabilitat i qualitat en el mercat de treball –
contractacions i salaris- i en l'activitat econòmica.
Implementació: exercici 2017.
POLITIQUES DE SOSTENIBILITAT I D'EQUILIBRI TERRITORIAL.
13.
Reforçar l'interès públic del desenvolupament territorial en tots
aquells plans urbanístics en desenvolupament i de futura urbanització.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
14.
PPU1 La Plana i Santa Bàrbara: definir els equipaments i els
espais públics del sector, abans del desenvolupament de les
promocions immobiliàries privades. Així com els usos, formats i models
de les zones verdes.
Implementació: exercici 2017.
15.
Aprovar una suspensió temporal de llicències d’habitatges d’ús
turístic, mentre s’aplica la capacitat inspectora i sancionadora de
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l’ajuntament amb l’oferta il·legal. Estudiar l’establiment de taxes anuals
d’activitat d’aquests allotjaments turístics.
Implementació: exercici 2017.

16.
Revisió del Pla d’Usos del Nucli Antic que prioritzi la protecció del
comerç tradicional i de proximitat, acompanyada d’una suspensió
parcial de llicències d’activitat al casc antic mentre dura la revisió del
Pla d’Usos i d’un procés participatiu amb la ciutadania.
Implementació: exercici 2017.
17.
Assolir un projecte d'estabilitat de les platges i de la façana
marítima totalment sostenible amb el medi natural, l'activitat turística i
l'activitat pesquera.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
18.
Analitzar els serveis públics que actualment no es presten de
manera directa des de l’Ajuntament (com la neteja, el transport públic,
l’abastiment de l’aigua, el manteniment de l’enllumenat públic, la
recollida de residus, la zona blava, les llars d’infants, el centre de dia o
el tanatori i cementiris de Sant Sebastià i de les Pruelles) i, en cas que
es produís un dèficit en la seva prestació i es garantissin les seves
viabilitats tècnica, jurídica, econòmica i social de la seva
municipalització, obrir un estudi i anàlisi que valorés possibles canvis
en la concessió i prestació dels serveis preestablerts.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
19.
Desplegar plans de millora de l’estat de la via pública i dels
serveis urbans en neteja, recollida de residus, jardineria, mobiliari urbà,
enllumenat eficient ... així com en el manteniment dels parcs infantils
dels diferents barris del municipi. I, concretament, quant al pas sota la
via del tren entre el carrer de l’Hort Gran i l’avinguda de les Flors:
millorar el funcionament de les escales mecàniques i dels ascensors,
implementar vigilància per evitar el vandalisme i condicionar l’espai, no
només com a lloc de pas sinó també com a plaça pública, amb bancs,
jardineria i enllumenat adequat.
Implementació: exercicis 2017, 2018 i 2019.
COMPROMÍS NACIONAL.
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20.
Posar la institució municipal al servei de les decisions que adopti
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Govern i el Parlament
de Catalunya en el procés cap a la plena sobirania nacional i amb la
proposta de celebració del referèndum d’independència.
Implementació: durant l’actual legislatura del Parlament de Catalunya, que
inclou els exercicis municipals 2017, 2018 i 2019.

És voluntat de les formacions polítiques sotasignants que aquests objectius i
accions es desenvoluparan amb un pacte de govern municipal entre
aquestes formacions, des del moment de l’aprovació d’aquest document per
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