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L’alcalde de Sitges presenta
el Pla de Mandat 2011-2015
El Pla es basa en quatre pilars
bàsics d'actuació: el Sitges de les
persones, el turisme com a motor
del renaixement, nous models
econòmics, i el respecte per l'entorn i el patrimoni.
L'alcalde de Sitges, acompanyat dels regidors i regidores
de l'equip de govern, ha presentat al Saló Blau del Palau
Maricel el Pla de Mandat Municipal, el full de ruta per als
propers quatre anys. El pla dibuixa les grans línies d'actuació que s'engloben en el Sitges de les persones, el turisme
com a motor del renaixement, la recerca de nous models
econòmics i el respecte per l'entorn i el patrimoni.
Miquel Forns ha valorat molt positivament el resultat del
Pla de Mandat Municipal ja que “totes les actuacions previstes per aquesta legislatura són fruit d'un exhaustiu anàlisi de la situació econòmica actual i per tant, ens hem marcat un full de ruta realista que preveu aquelles actuacions
que seran possibles”.

El Govern Municipal treballarà perqué Sitges esdevingui un referent de turisme de qualitat

L’alcalde presenta el pla de mandat municipal, el full de ruta per als propers quatre anys

Una de les principals prioritats és garantir el desenvolupament integral de les persones en tot el seu cicle vital. En
aquest sentit, el Govern Local potenciarà les polítiques
actives d'ocupació, desenvoluparà programes específics de
formació i donarà suport a l'empresa local i a la nova
emprenedoria, tot amb criteris d'igualtat i tolerància que
garanteixin la participació ciutadana.
Replantejar i recuperar el model turístic de Sitges que el
va situar com a referent internacional de qualitat és també
un dels reptes més destacats del Govern de la Nova
Majoria. El turisme representa el 80% del PIB del municipi, motiu pel qual el Pla de Mandat treballarà el turisme
com a peça clau pel present i el futur de la vila. En aquest
sentit, s'ha planificat un ampli programa d'accions per

Miquel Forns:
“Ens hem
marcat un full
de ruta realista
que preveu
aquelles
actuacions que
seran possibles”

potenciar i adaptar el model turístic actual. Per fer-ho possible, una de les finalitats és impulsar el patrimoni i la idiosincràsia que caracteritza Sitges, apostant al mateix temps
pel turisme esportiu i familiar. Entre els reptes també ressalta el projecte per millorar els principals accessos de la
vila d'acord amb el Pla de Mobilitat, aprofitant les oportunitats que ofereix el mar i els ports nàutics.
En l'àmbit turístic, una altra de les novetats serà la creació del Pla Estratègic de les Pedreres, per a la seva futura
explotació.
Cercar nous models econòmics basats en la col·laboració
público-privada i redreçar l'actual situació financera és
també un pilar fonamental pel govern de Miquel Forns que
ja ha començat a treballar en aquesta direcció. L'objectiu
és reformular la gestió municipal per fer-la més eficient,
eliminant l'excessiva burocratització. El Pla de Mandat
contempla nous plans de tresoreria i sanejament financer
per garantir el màxim nivell de serveis als ciutadans.
L'alcalde ha volgut destacar el treball conjunt entre els
quatre partits polítics que conformen el govern municipal.
“És un Pla de Mandat on tots els regidors s'han coordinat
per obtenir un resultat equilibrat que no desatengui cap de
les àrees de l'Ajuntament, i sobretot, és un full de ruta que
té un objectiu clar: cercar les solucions definitives per sortir de la delicada situació financera que travessa aquest
Ajuntament”.
Malgrat la situació econòmica, Miquel Forns s'ha mostrat optimista ja que segons ha assegurat “Sitges sortirà
endavant gràcies a la col·laboració i l'esforç de tothom i,
també amb l'ajut del sector privat, amb qui ja hem començat a treballar en diversos projectes que han de ser realitat
durant aquesta legislatura”.
El quart pilar del Pla de Mandat es basa en el respecte
per l'entorn i el patrimoni que passa per la conservació del
territori i la revalorització del patrimoni. A més de la
Remodelació dels Museus, el Pla de Mandat contempla la
redacció el Pla d'Equipaments, la revisió del Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg, així
com la posada en funcionament de l'Oficina Local de
l'Habitatge.

