ÀREA DESERVEI A LES PERSONES
REGIDORIA DE TURISME

ACTA NÚM. 1
CONSELL ASSESSOR DE TURISME

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm :

01/20

Caràcter:

Sessió ordinària

Data:

11/03/20

Hora:

18:30 h

Lloc:

Centre Cultural Miramar

Quan són les 18.35 h es reuneixen

Assistents membres del Consell Assessor de Turisme:
-

-

Sra. Aurora CARBONELL ABELLA, Presidenta
Sr. Guillem ESCOLÀ HUESO, regidor Promoció Econòmica i Platges
Sr. Xavier SALMERÓN CARBONELL, regidor Cultura i Participació Ciutadana
Sra. Natalia MATAS PLASS, vocal representant Junts per Sitges
Sr. Luis Miguel GATCÍA ALCARAZ, vocal representant Socialista
Sra Maria LORES GARCÍA, vocal representant Ciutadans
Sr. Nacho RUBÍ GONZÁLEZ, vocal representant Nou Horitzó
Sra. Carme GASULLA BLANCO, vocal representant Comuns Verds
Sr. José Mª MARTÍNEZ CARBAJOSA, vocal representant El Margalló
Sr. Oskar STÖBER, representant del sector de l’hoteleria, gestor de turisme
vacacional
Sra. Cristina IMAZ, representant del sector de l’hoteleria, gestor de turisme de
negocis
Sr. Yago FIGUERAS, representant del sector dels càmpings
Sra. Zuleima CAPO, representant del sector de la restauració
Sra. Mª Carmen ASUAR , representant del sector comerç
Sr. Albert BERTRAN ROMERO, representant Agrupació per a la Promoció Nàutica
Esportiva
Sr. Tomás GONZÁLEZ, representant Club de Golf
Sr. Manel MARTÍNEZ, representant Associació Turística Serveis Platges de Sitges.
Sra. Sira PUIG CARRERÓ, cap del departament de Turisme
Sra. Roser FORGAS, cap de comunicació de l’Ajuntament de Sitges
Sra. Sofia BERGUIGNAT, administrativa departament de Turisme

Secretari Consell Assessor Turisme
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Signat electrònicament per FERMIN
SANCHEZ FERRER . Data: 13/05/2020
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Signat electrònicament per AURORA
CARBONELL ABELLA . Data: 13/05/2020
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- Sr. Fermín SÁNCHEZ FERRER
Disculpen la seva assistència

-

Sr. Jaume MONASTERIO I MIRÓ , regidor de Mobilitat i Serveis Urbans
Sr. Eduard TERRADO I PABLO, regidor de Seguretat
Sr. David MARTÍNEZ LLUÍS, regidor de Tradicions i Festes
Sr. Josep DARANAS, representant del sector dels apartaments d’ús turístic
Sr. Axel COMAS, representant del sector de l’oci nocturn
Sra. Sofia PARICIO, representant Parc Natural del Garraf
Sr. Pere IZQUIERDO, representant Consorci del Patrimoni de Sitges
Sr. Miquel RODRÍGUEZ LARDÍN, gerent de l’Ajuntament de Sitges

ORDRE DEL DIA
1. Constitució del nou Consell Assessor de Turisme i revisió del seu Reglament
(objectius i funcionament)
2. Constitució de la Comissió de Promoció
3. Constitució de la Comissió de Turisme de negocis
4. Presentació del Pressupost Regidoria de Turisme 2020
5. Aprovació, si s’escau per a la seva elevació a Ple, del Pla d’accions 2020 de
Turisme de Sitges
6. Donar compte de les principals accions dutes a terme durant el 1r trimestre 2020
7. Donar compte de les subvencions sol·licitades a Diputació de Barcelona a través
del Catàleg de Serveis 2020
8. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
S’inicia la sessió a les 18h35 sota la presidència de la Sra. Aurora Carbonell qui dóna
la benvinguda als assistents i exposa que per les circumstàncies actuals s’ha alterat
l’ordre del dia per a centrar-se en la explicació de les mesures adoptades enfront del
Coronavirus.
En aquest sentit, informa que a fi de limitar l’aforament, l’equip de govern ha decidit
reduir el nombre d’assistents a la reunió. Només assisteixen a la sessió l’Aurora
Carbonell i dos regidors (Xavier Salmerón i Guillem Escolà). S’excusen per tant, Carme
Almirall, Júlia Vigó, Jaume Monasterio i Eduard Terrado
Abans de res i fruit del canvi de consistori s’ha de constituir el Consell Assessor de
Turisme.
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1. CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL ASSESSOR DE TURISME I REVISIÓ DEL
SEU REGLAMENT (OBJECTIUS I FUNCIONAMENT)
Pren la paraula Sira Puig qui exposa que el Consell Assessor de Turisme és un òrgan
representat tant pel sector privat com pel sector públic (equip de govern i oposició). Com
a normativa es reuneix 3 vegades a l’any no obstant i a petició es pot reunir amb caràcter
extraordinari.
Es tracta d’un òrgan consultiu. Les comissions són més operatives. Són òrgans de
treball.
Els membres del Consell Assessor de Turisme són:
President/a: Aurora CARBONELL I ABELLA, l’Alcaldessa
Vicepresident/a: Aurora CARBONELL I ABELLA, Regidora de Turisme
Vocals:
























Guillem ESCOLÀ HUESO, Regidor Promoció Econòmica i Platges
Xavier SALMERÓN CARBONELL, Regidor de Cultura i Participació Ciutadana
Jaume MONASTERIO I MIRÓ, Regidor de Mobilitat i Serveis Urbans
Eduard TERRADO I PABLO: Regidor de Governació
David MARTÍNEZ LLUÍS, Regidor de Tradicions i Festes
Representant ERC: Carme ALMIRALL VIÑOLA
Representant GUANYEM SITGES: Júlia VIGÓ I PASCUAL
Representant JUNTS PER SITGES: Natalia MATAS PLASS.
Suplent: Mònica GALLARDO MONTORNÉS
Representant SOCIALISTA-CP: Luis Miguel GARCÍA ALCARAZ
Suplent: Xavier ROIG JUAN
Representant CIUTADANS: Mª José LORES GARCÍA
Suplent: José Diego TENDERO REBOLLO
Representant NOU HORITZÓ: Ignacio RUBÍ GONZÁLEZ
Representant COMUNS VERDS: Carme GASULLA BLANCO
Representant EL MARGALLÓ: José Mª MARTÍNEZ CARBAJOSA
Representat SGI:
Representant sector de l’Hoteleria, gestor de turisme vocacional: Oscar STÖBER
Representant sector de l’Hoteleria, gestor de turisme de negocis: Cristina IMAZ
Representant sector apartaments d’ús turístic: Josep DARANAS
Representant sector dels càmpings: Santiago FIGUERAS
Representant sector de la restauració: ZULEIMA CAPO
Representant sector oci nocturn: Axel COMAS
Representant sector comerç: M ª Carmen ASUAR
Representant Agrupació Promoció Nàutica Esportiva: Albert BERTRAN
ROMERO
Representant Club de Golf: Tomás GONZÁLEZ BOLARÍN
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Representant Parc Natural del Garraf: Sofia PARICIO
Representat Associació Platges: Manel MARTÍNEZ GÓMEZ
Representant Consorci Patrimoni de Sitges: Pere IZQUIERDO TUGAS






Gerent Ajuntament: Miquel RODRÍGUEZ LARDÍN
Cap de Turisme: Sira PUIG I CARRERÓ
TAG de l’Area/Secretari:
Cap de Comunicació: Roser FORGAS SAMPEDRO

S’incorpora a la reunió Cristina Imaz, representant del sector de l’Hoteleria, gestor
de turisme de negocis.
D’altra banda, es confirma que després de presentar-se el passat divendres
l’associació de comerciants , la representant del sector de comerç al Consell
Assessor és M ª Carmen Asuar qui està present en aquesta reunió.
Per a donar fe dels Consell Assessor s’ha de nomenar a un Secretari. S’aprova per
unanimitat que aquesta tasca la faci el Fermín Sánchez, director de l’àrea de servei
a les persones, àrea a la que està adscrita la regidoria de Turisme.
Es dona per constituït el Consell Assessor de Turisme.
2. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE PROMOCIÓ
Pren la paraula Sira Puig qui informa qui són els membres de la Comissió de Promoció
de Turisme:


President/a: Aurora CARBONELL I ABELLA, l’Alcaldessa



Vicepresident/a: Aurora CARBONELL I ABELLA, Regidora de Turisme



Regidor de Platges: Guillem ESCOLÀ HUESO



Regidor de Cultura: Xavier SALMERÓN CARBONELL



Representant turisme vacacional: Oscar STÖBER



Representant sector dels càmpings: Santiago FIGUERAS



Representant sector dels apartaments turístics: Josep DARANAS



Representant de la restauració: Zuleima CAPO



Representant del comerç: Mª Carmen Asuar



Representant dels ports esportius: Albert BERTRAN ROMERO



Representat del Club de Golf: Tomás GONZÁLEZ BOLARÍN
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Representant de l’Associació de Platges: Manel MARTÍNEZ GÓMEZ



Representant del sector de l’oci nocturn: Axel COMAS



Representant del Consorci del Patrimoni de Sitges: Pere IZQUIERDO
TUGAS



Cap de Turisme: Sira PUIG I CARRERÓ

Comenta que la 1 º reunió de la Comissió de Promoció es vol convocar el 8 d’abril no
obstant s’ha s’ acabar de consensuar definitivament el dia i l’hora.
3. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE TURISME DE NEGOCIS
Continua la seva intervenció Sira Puig qui exposa qui són els membres de la Comissió
de Turisme de negocis:



Regidora de Turisme: Aurora CARBONELL I ABELLA



Cap de Turisme: Sira PUIG I CARRERÓ



Responsable Sitges CB: Maria SÁNCHEZ QUINTANA



Representant Gremi d’Hostaleria de Sitges: Oscar STÖBER



Representant Palaus de Congressos i Auditoris: Miquel FERRERES



Representant Hotel 5 *: A determinar



Representant Hotel 4* i més 100 habit: Josep Mª MORI



Representant Hotel 4*-3* i menys de 100 habit: Malcon PAR CEBRIAN



Representant Espais Singulars: Cristina MUÑOZ



Representant Restaurants: Pau MATAS



Representant activitats complementàries: Eva LINARES



Representant serveis complementaris: Damià DOTOR

Proposa celebrar la primera reunió de la Comissió de Turisme de negocis el 23 o 24 de
març. En breu s’enviarà la convocatòria i ordre del dia.
4. MESURES COVID-19
4.1.- Mesures i protocols
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Pren la paraula l’Alcaldessa, Aurora Carbonell qui, explica que s’ha creat un comitè
de seguretat i salut que ha adoptat mesures i protocols envers del covid-19.
S’està en contacte permanent amb el departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

4.2.-Esdeveniments
Continuant amb la seva intervenció, l'Alcaldessa, Aurora Carbonell informa que tant
els esdeveniments privats com és el cas del Festival Internacional de Patchwork, la Fira
Scrap +, com els que organitza directament l’Ajuntament com la Fira d’Art, han estat
cancel·lats.
Referent al Festival Internacional de Patchwork, el seu organitzador volia tirar endavant
l'esdeveniment donat que si s’anul·lava les despeses a assumir eren de 60.000 €. La
seva voluntat era que l’Ajuntament anul·lés l’esdeveniment i que normativament
s’expliqués el motiu de la cancel·lació. No obstant, s'ha de motivar la denegació de la
llicència i fins a dia d'avui era complicat de justificar. Per tant, l’Ajuntament va autoritzar
el Festival amb una llicència condicionada. És a dir, s’havien d’implementar una sèrie
de requisits sanitaris per a complir amb les normes per afrontar el Coronavirus (ex: gel,
sabó a l’entrada de la fira...). Finalment, aquest matí ha arribat la resolució del
Departament de Salut de la Generalitat que ha provocat l'ajornament de l’esdeveniment.
S'ha posposat i es vol organitzar més endavant (setembre, octubre). Continuant amb la
seva intervenció, l’Alcaldessa comenta que la directriu de la Generalitat implica que
col·lateralment tots els esdeveniments dels propers 15 dies es posposaran o anul·laran.
Es tracta d’una normativa per fer contenció a fi de no es col·lapsar els serveis sanitaris.
A nivell turístic aquesta situació implica que venen uns mesos complicats.
Pren la paraula el Sr. Guillem Escolà qui, explica la denegació de la llicència del
Patchwork. Fins a les 10h00 del matí la resolució d’autorització era favorable. No
obstant, el tema va canviar arrel del comunicat de la Generalitat de suspendre els actes
de més de 1.000 persones. Es buscarà una data cap a la tardor.
Pren la paraula l’Alcaldessa qui per a finalitzar amb el tema del Patchwork informa que
l’Ajuntament de Sitges s’ha compromès a fer un conveni per 2 anys i així garantir la seva
celebració de l’esdeveniment a Sitges els dos propers anys.
Pren la paraula el Sr. Manel Martínez qui, pregunta pels visitants de cap de setmana.
Pren la paraula el Sr. Xavier Salmerón qui, explica la situació amb els cinemes (Retiro
i Prado) i a nivell cultural. S’ha de limitar l’aforament.
Pren la paraula el Sr. Tomás González qui, informa que en el cas del Club de Golf, ahir
la Federació Espanyola i avui dimecres 11 de març la Federació Catalana, han suspès
tots els tornejos durant 15 dies.
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Pren la paraula la Sra. Carme Gasulla, qui, explica la situació al centres
escolars/educatius. S’han anul·lat les activitats extraescolars així com el fútbol base i
bàsquet durant 15 dies.
Pren la paraula la Sra. Natàlia Matas qui, pregunta per l'afectació a Setmana Santa.
En resposta, la Sra. Sira Puig, informa que s’ha mirat a través de la plataforma Tourism
Data System la previsió. No obstant, les previsions que dona són errònies ja que els
preus que reflecteix dels allotjaments són anteriors a la crisis del Covid19. Per tant, no
es tenen dades fiables.
Pren la paraula l’Alcaldessa, Aurora Carbonell qui, informa que el passat dilluns 9 de
març Sira Puig va assistir a una reunió amb l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i la
Diputació de Barcelona per fer un seguiment de l’activitat turística a arrel del Covid-19.

4.3.- Coordinació amb l'Agència Catalana de Turisme i Diputació de Barcelona.
Pren la paraula la Sra. Sira Puig qui explica el contingut de la reunió. Informa que per
fer previsions, des de l’ACT s’han agafat de base les dades de la crisi del SAR. Amb
aquesta base, sembla que la recuperació turística se situa a l’entorn als 6 mesos, no
obstant, són dades d’altres països.A nivell de Promoció a mercats, des de l’ACT
s’informa que només s’està deixant d’anar a països d’alt risc. També es volen reforçar
les accions a mercats més propers reservant una bossa de diners.
Continuant amb la seva intervenció, explica que a principis de març la tècnica de
promoció de Turisme de Sitges va assistir a Berlín a un workshop adreçat a mitjans de
comunicació. Aquesta acció va ser molt positiva.

Ens els propers mesos, la regidoria de Turisme anirà en la mateixa línia de treball que
l’ACT i la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas de Sitges, la regidoria de
Turisme centrarà els seus esforços en fer campanyes on-line i reforçar la feina interna.
Pren la paraula el Sr.Oskar Stöber qui, exposa que els mesos de març i abril a nivell
de turisme de reunions estan aturats. El turisme individual d´última hora és el que està
aportant alguna cosa. Per tant, els esforços es destinaran a intentar salvar caps de
setmana. La seva petició és que es dediquin els recursos per fer promoció la setmana
abans de Setmana Santa als mercats més propers: Aragó, País Basc, Andorra, Sud de
França... És a dir, potenciar turistes que provenen d’un radi de 2 hores o 3 hores en
cotxe per salvar la Setmana Santa i intentar salvar els propers 3 mesos. S’han de
destinar els recursos al turisme particular/individual i de proximitat.
Demana agilitat a l’hora de fer actuacions una vegada passin aquests 15 dies.
Pren la paraula la Sra. Cristina Imaz qui, reitera que aquests mercats propers són molt
receptius. S’han de fer campanyes de ràdio, on-line, potenciar xarxes socials en aquests
mercats. D’altra banda, informa que s'estan plantejant tancar unes setmanes l’hotel Me
Terramar by Melià.
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Pren la paraula la Sra. Sira Puig, qui en resposta comenta que s’estudiarà amb el
departament de Comunicació una proposta de campanya i es presentarà en la propera
Comissió de Promoció.
Pren la paraula la Sra. Carme Gasulla qui, comenta que fruit de l’actual situació s’ha
de replantejar el pressupost 2020.
En aquest sentit, intervé el Sr. Xavier Salmerón qui, comenta que hi han moltes partides
del pressupost vinculades i per tant les partides no són tancades.
Pren la paraula el Sr. Manel Martínez qui, sol·licita una solució al tema de la manca de
sorra de les platges. Demana insistir a la Generalitat per disposar de la resolució
favorable d’ocupació dels usos.
L’Alcaldessa, Aurora Carbonell i el Sr. Guillem Escolà responen que precisament el
dimarts 17 de març tenen una reunió a Barcelona per aquest tema. Continuant amb la
seva intervenció, el Sr. Guillem Escolà comenta el tema del Pla d'Usos. Es va fer una
reunió fa uns dies. És l'últim any de la concessió. S'ha insistit per disposar de la resolució
dels usos.
Pren la paraula el Sr. Manel Martínez qui, pregunta si la draga a Port Ginesta està
dragant.
Respon el Sr. Guillem Escolà qui, informa que no està dragant.
Pren la paraula el Sr. Albert Bertran qui, remarca la importància dels espigons i la seva
orientació per mantenir la sorra de les platges. D’altra banda, comenta que s’ha de
protegir les platges si es porta sorra.
Pren la paraula el Sr. Guillem Escolà qui, explica que el Ministeri ha marcat que les
platges han de tornar al seu estat natural. Han agafat el compromís de fer un projecte.
Canviant de tema, pren la paraula el Sr. Oskar Stöber qui sol·licita la reducció temporal
de la pressió fiscal sobre els establiments, és a dir, la reducció de la taxa d’escombraries,
ajornament de la pujada de l'IBI i algunes mesures pal·liatives. S’ha de pensar en els
petits establiments.
L’Alcaldessa, Aurora Carbonell respon que es valorarà aquest tema.
Pren la paraula el Sr. Oskar Stöber qui demana accions contra els apartaments turístics
il·legals. D’altre banda, recorda el compromís adquirit el mes de desembre en relació al
tema de buscar un ens públic-privat per la promoció turística. Demana voluntat política.
L'Alcaldessa, informa que s’està treballant en el tema. S’ha de trobar una fórmula
adequada que ha ser corresponsable. De moment no s’ha trobat.
Es comenta que tant el Passeig Marítim com l’Avda. Navarra semblen un càmping amb
l’estacionament de caravanes.
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Pren la paraula el Sr. Yago Figueras qui demana accions contra pisos il·legals i el tema
de l’estacionament de les caravanes.
En resposta als HUTS il·legals, el Sr. Xavier Salmerón comenta que la Generalitat i
l’Estat limiten l'autonomia municipal.
L'Alcaldessa, parla de la dificultat a l’hora de sancionar els pisos turístics il·legals, són
procediments llargs i complicats.
Tornant al tema de les caravanes, el Sr. Manel Martínez pregunta qui té la potestat
perquè no aparquin les autocaravanes.
L'Alcaldessa, Aurora Carbonell informa que és un tema policial. S'ha demanat a la
Policia que faci una actuació puntual amb multes durant 15 dies.

Pren la paraula la Sra. Maria Lores qui comenta també el tema del top manta.
Proposa fixar cartells per multar a les persones que comprin.
En aquest sentit, l’Alcaldessa diu que s’ha d'actuar en el moment de fer la
transacció i per tant és complicat multar.
Pren la paraula la Sra. Roser Forgas qui explica que aquesta iniciativa de posar cartells
ja s’ha dut a terme.
5. PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST REGIDORIA DE TURISME 2020
Pren la paraula la Sra. Sira Puig qui explica el pressupost aprovat inicialment i les seves
partides. No obstant amb el tema del Coronavirus i de les accions extraordinàries que
s’hauran de fer, es desquadrarà.
El pressupost total de la regidoria és de 745.521,76 €. Està dividit en les diferents
partides que configuren el Pla d’accions. Les partides són vinculades excepte la
d'inversió a Can Milà i la subvenció a la Confradia de Pescadors.
Vist el document:
PRESSUPOST
TURISME

2020

PROGRAMA

Proposta 2020

Què inclou?

TRANSVERSAL

3.200,00 €

Aspectes genèrics de la regidoria de Turisme
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CAN MILÀ

18.521,76 €

Adequació de Can Milà. Quota i partida per a ampliació
d'obres

Continuació obra de Can 10.000,00 €
Milà

PESCA

30.000,00 €

TURISME SOSTENIBLE - 31.900,00 €
BIOSPHERE

Subvenció a la Confraria de Pescadors

Accions en el marc de la
Certificació Biosphere

ENOTURISME

6.500,00 €

Accions en el marc d'Enoturisme

PROMOCIÓ

77.500,00 €

Pla de Promoció off line.
Inclou Viles Marineres i
Turisme industrial

MATERIAL
PROMOCIONAL

35.900,00 €

PUBLICITAT

15.800,00 €

MÀRQUETING DIGITAL

75.200,00 €

Creació de material promocional i marxandatge

Publicitat offline

Pla d'accions de Mk digitial:
Web, posicionament, xxss,
Reputació on line...

ESDEVENIMENTS

95.200,00 €
Cànons d'ocupació de costes
+ participacions en diferents
esdeveniments

ESTUDIS

75.000,00 €

CSV: 94f5ce8c-23d1-4d42-b2c1-8286eac06608
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
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OIT

CREACIÓ
DEL
PRODUCTE COASTLINE

CREACIÓ
PRODUCTE
CASAMENTS

SITGES CB

80.000,00 €

Gestió
de
l'Oficina
d'informació
turística,
bàsicament personal extern.

1.000,00 €

Creació del Producte Sitges Coastline

DEL 12.800,00 €
DE
Creació del Producte Sitges Weddings

176.000,00 €

Pla d'accions del
Convention Bureau

Sitges

DESPESES ORDINÀRIES 1.000,00 €
(altres despeses)
Partida oberta per a altres imprevistos.

TOTAL

745.521,76 €

Pren la paraula la Sra. Cristina Imaz qui considera que la partida de màrqueting digital
és pobre pel retorn que aporta.
El Sr. Oskar Stöber, sol·licita eliminar aquest any la partida d’estudis i dedicar aquest
import a la partida de promoció on-line de la destinació.
La Sra. Sira Puig comenta que no és partidària d’eliminar aquesta partida ja que
precisament els estudis aporten dades interessants a l’hora d’encaminar la promoció.

L’Alcaldessa, Aurora Carbonell comenta que el pressupost que es presenta
avui és solament el de la regidoria de turisme però hi han accions que es fan des
d’altres regidories (Platges; Cultura...). El pressupost no és inamovible.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU PER A LA SEVA ELEVACIÓ A PLE, DEL PLA
D’ACCIONS 2020 DE TURISME DE SITGES

CSV: 94f5ce8c-23d1-4d42-b2c1-8286eac06608
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Pren la paraula la Sra. Sira Puig qui sol·licita el vistiplau dels presents per a poder
elevar al Ple Municipal del proper 25 de març el pla d’accions 2020 de Turisme. Explica
que es tracta d'un document viu i per tant es poden fer les modificacions oportunes.
S’aprova per unanimitat elevar-lo al Ple municipal.
6. DONAR COMPTE DE LES PRINCIPALS ACCIONS DUTES A TERME DURANT EL
1R TRIMESTRE 2020
7. DONAR COMPTE DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES A DIPUTACIÓ DE
BARCELONA A TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2020
Segons comentat al principi de la sessió per l’Alcaldessa, Aurora Carbonell s’ha alterat
l’ordre del dia de la reunió per a parlar exclusivament dels punts més urgents i
inexcusables i centrar-se en la explicació de les mesures adoptades enfront del
Coronavirus. Per tant, dos punts (6 i 7) es tractaran en una propera convocatòria del
Consell Assessor de Turisme.

8. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el Sr. Xavier Salmerón qui informa sobre el Festival Jardins de
Terramar que se celebrarà del 24 de juliol al 12 d’agost. Es fa una licitació d’un any
prorrogable 1 any més. L’Ajuntament no aportarà una subvenció econòmica, no obstant,
assumirà les despeses de la part del talent local.
En aquest punt de la reunió s’excusa la Sra. Carme Gasulla.
Pren la paraula el Sr. Tomás Gonzalez qui explica que el Ladies Open Golf aquest any
se celebrarà del 13 al 19 de juliol. Aprofitant que aquest és l’any del turisme esportiu,
l’esdeveniment tindrà el suport de la Generalitat de Catalunya. La Junta del Golf
Terramar vol treballar perquè el torneig sigui de l’entitat i començar a desvincular-lo
d’Estrella Damm qui està invertint els seus recursos a nivell de màrqueting en el torneig
masculí. Es vol apropar el torneig al públic i per aquest motiu sol·licita fer alguna acció
a la plaça de La Fragata.
Pren la paraula el Sr. Oskar Stöber qui comenta que vinculat amb Esports se celebra
un torneig internacional d’escacs que ha posicionat Sitges a nivell internacional. És un
dels més importants d’Europa. Comenta que se’ls ha ofert l’organització d’un campionat
mundial d’escacs femení. No obstant els costos són molt elevats.
Pren la paraula la Sra. Cristina Imaz qui comenta la possibilitat de gravació d’un exterior
del programa MasterChef al maig o juny 2020. Sol·licita la implicació de l’Ajuntament.
Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, quan són les 20h50 el dia amb que
s’encapçala aquesta acta.
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AURORA CARBONELL I ABELLA
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