ÀREA DESERVEI A LES PERSONES
REGIDORIA DE TURISME

ACTA NÚM. 2
CONSELL ASSESSOR DE TURISME

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm :

02/20

Caràcter:

Sessió extraordinària

Data:

05/05/20

Hora:

18:30 h

Lloc:

Vídeo conferència

Quan són les 18.35 h es reuneixen

Assistents membres del Consell Assessor de Turisme:
-

Sra. Aurora CARBONELL ABELLA, Presidenta
Sr. Jaume MONASTERIO I MIRÓ , regidor de Mobilitat i Serveis Urbans
Sr. Guillem ESCOLÀ HUESO, regidor Promoció Econòmica i Platges
Sr. Xavier SALMERÓN CARBONELL, regidor Cultura i Participació Ciutadana
Sr. David MARTÍNEZ LLUÍS, regidor de Tradicions i Festes
Sra. Natalia MATAS PLASS, vocal representant Junts per Sitges
Sr. Luis Miguel GARCÍA 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. Josep DARANAS, representant del sector dels apartaments d’ús turístic
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.
Sr. Pere IZQUIERDO, representant Consorci del Patrimoni de Sitges
Sra. Sofia PARICIO, representant Parc Natural del Garraf
Sra. Sira PUIG CARRERÓ, cap del departament de Turisme
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- Sra. Sofia BERGUIGNAT, administrativa departament de Turisme
Secretari Consell Assessor Turisme
- Sr. Fermín SÁNCHEZ FERRER

Disculpen la seva assistència
- Sr. Eduard TERRADO I PABLO, regidor de Seguretat
- Sr. Axel COMAS, representant del sector de l’oci nocturn
- Sr. Miquel RODRÍGUEZ LARDÍN, gerent de l’Ajuntament de Sitges
- Sra. Roser FORGAS, cap de comunicació de l’Ajuntament de Sitges
Assisteixen com convidats
-

Alejandro Eguía, gerent Gremi Hostaleria de Sitges
Damià Orts, president de l’Associació Oci Nocturn del carrer del Pecat
Carlos Prieto, membre Associació Comerciants
Jesús Carballo, tècnic Associació Comerciants

ORDRE DEL DIA
1. Situació de la COVID19 en l’àmbit de Turisme
2. Proposta de Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges
3. Designació de dos/tres representants del consell per participar en la Cimera del
Pacte.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
S’inicia la sessió a les 18h35 sota la presidència de l’Alcaldessa, la Sra. Aurora
Carbonell qui dóna la benvinguda i agraeix la presència dels assistents, que en aquesta
convocatòria, és molt elevada. Exposa que aquests dies s’està convocant a tots els
Consells Municipals amb l’objectiu d’escollir a dos representants de cada un d’ells per
participar a la Cimera del pacte de reconstrucció socioeconòmica que es durà a terme
el 8 de maig. Per fer aquest pacte, en què tots els partits del Consistori han anat
treballant, el primer pas és fer una cimera on estiguin representats tots els Consells
Municipals i tots els sectors a fi de posar en comú totes les problemàtiques sorgides
amb motiu de la pandèmia originada pel COVID 19 i buscar solucions plegats.
Aquesta proposta de pacte de reconstrucció va sortir de la proposta presentada der
JuntsxSitges.
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De moment s’han reunit el Consell Municipal de Medi Ambient, Cultura, Esports,
Turisme i l´últim en reunir-se serà el Consell de les Persones.
Sira Puig fa un incís per a informar de que la sessió s’està gravant per poder fer l’acta.

1. SITUACIÓ DE LA COVID19 EN L’ÀMBIT DE TURISME
Pren la paraula la Sira Puig qui, informa que a nivell de promoció des de Turisme s’han
fet tres campanyes de comunicació:
-No cancel·lis, ajorna,
- Sitges Cinema
-Sí, a Sitges
Respecte a aquesta última campanya Sí, a Sitges exposa que s’ha escollit un lema i una
imatge molt genèrica amb la finalitat d’encabir totes les experiències. Es tracta d’una
campanya de promoció turística de la destinació enfocada especialment a captar
turisme de proximitat. Es divideix per fases que s’aniran implementant segons evolucioni
la desescalada. Les tres fases que es treballaran són en una primera els atributs com la
solidaritat, la sostenibilitat i la seguretat. En segona fase les experiències i en tercera
fase la redescoberta de Sitges per als sitgetants i sitgetanes.
Ara s’ha fet el llançament genèric de la campanya i la setmana que ve (11 de maig) es
començarà amb els tributs i solidaritat.
D’altra banda, comenta que el dijous es llançarà un vídeo des del confinament amb el
lema Sí, a Sitges.
Exposa que es treballa dia a dia segons les necessitats que va sorgint amb l’objectiu de
reactivar el negoci turístic de la destinació.
Pren la paraula l’Alcaldessa, Aurora Carbonell qui informa que s’està pendent de les
directrius de la Generalitat de Catalunya per a les diferents fases de desescalada. Garraf
pertany a l’àrea metropolitana sud.
Es passa la paraula als diferents sectors perquè exposin la seva situació.
En aquest sentit, pren la paraula Pere Izquierdo qui exposa que des dels Museus s’ha
intentat mantenir al màxim la seva essència, és a dir difondre el Patrimoni. S’ha
col·laborat amb Turisme. El 18 de maig, dia internacional dels museus se celebrarà un
concert. També estan col·laborant amb Creu Roja. Si tot va bé, la perspectiva d’obertura
dels museus està prevista pel dia 1 de juny.
Pren la paraula Yago Figueras qui comenta que la data previsible d’obertura del
càmping va en la mateixa línia dels museus, és a dir a principis de juny. L’Associació
de càmpings de Barcelona vol obrir a principis de juny. Exposa la seva preocupació
davant la gran incertesa per a no tenir protocols definitius d’actuació.
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Pren la paraula Manel Martínez. Dóna les gràcies per la presència de tanta gent a
aquesta sessió. Opina que seria bo mantenir aquestes reunions de forma telemàtica per
vídeo conferència. Exposa que s’ha d’anar poc a poc i en funció del dia a dia. De fet, fa
una setmana no hi havia data de reobertura de les platges. De moment s’han de seguir
les directrius que marca l’Estat.
Els concessionaris estan molt nerviosos. Hi ha una sobre informació per part de tots els
medis que fa que al final no es té clar el que s’ha de transmetre als associats. La data
proposada per a l’obertura de les platges és el 8 de juny.
Pren la paraula la Sra. Zuleima Capo qui comparteix amb el Manel Martínez el fet de
que no n’hi ha una informació clara i concisa. Necessita tenir més informació respecte
als ERTES, si hi haurà més flexibilitat. Tenir la llei més clara i saber exactament
l’aforament permesos als locals, les distàncies entre taules… Informa que el sector ha
demostrat una gran solidaritat. En aquest sentit, s’han donat menjars solidaris per al
personal sanitari.
Pren la paraula l’Alcaldessa, Aurora Carbonell qui, agraeix la desbordant solidaritat
del sector qui “ens enorgulleix com a poble a més de ser una molt bona propaganda”
Pren la paraula Tomás González qui informa que el Club de Golf Terramar està tancat
al públic des del 14 de març. Una part de la plantilla està treballant i amb l’altra s’ha fet
un ERTE. Al ser un esport individual es podria reobrir el Club. Tot el pressupost que no
s’ha pogut invertir en l’assistència fires... s’està redirigint a una campanya de turisme de
proximitat. Opina que Sitges tindrà un bon estiu ja que només es podrà viatjar a nivell
nacional.
Pren la paraula Cristina Imaz qui comenta que no tenen una data exacte de reobertura
de l’hotel però la seva intenció és que pugui ser la segona quinzena de juny. Suggereix
que seria important posar fàcil, quan es reactivi la mobilitat, l’accés a Sitges tant a nivell
de peatges, tren, aparcament. D’altra banda, pregunta pel tema del segell Covid Free.
A nivell de platges, pregunta pel tema dels permisos, espais, aforament.
En aquest sentit, pren la paraula l’Alcaldessa Aurora Carbonell qui exposa que el
tema del peatges és una de les propostes del pacte. A petició de les alcaldesses del
Garraf es va sol·licitar la reducció dels peatges per als sanitaris. Aquesta petició va ser
denegada. Respecte al tema del segell comenta que una empresa ha contactat
l’Ajuntament per oferir una certificació tipus segell Covid Free.
Pren la paraula Sira Puig qui exposa que per al tema del segell es va parlar amb l’Anna
Sánchez de Diputació de Barcelona. Volen que les destinacions treballin amb els
mateixos paràmetres i amb el mateix segell uniforme: COVID segur. El cost d’aquest
segell pels estabiments seria “0” ja que es lideraria des de Diputació de Barcelonai
l’ACT.
Pren la paraula Óskar Stober qui informa que els bars i restaurants des del dilluns 4
de maig s’han posat en marxa a nivell de “take delivery”.
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Respecte al tema dels hotels hi ha certa incertesa. Aquest matí s’ha reunit amb el Gerent
i el Diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona per demanar la igualtat competitiva
a l’hora de la desescalada. En aquest sentit, comenta que el turisme nacional i de
proximitat serà el que es reactivarà i per tant s’ha de ser competitius amb respecte les
altres comunitats que es reactivin abans amb el pla de desecalada. La gran majoria
d’hotels grans no es plantegen la seva obertura fins la 2ª quinzena de juny.
És el moment que totes les institucions posin normatives contra l’oferta il·legal
d’allotjament que hi ha. Proposa fer un llistat dels allotjaments que es continuen
publicitant per internet ja que aquests han d’estar tancats arrel de l’estat d’alarma.
D’altra banda, el sector té confiança en recuperar una mica la temporada a partir del
mes de juliol però s’hauria l’allargar més enllà dels mesos de setembre-octubre. Per tant,
també s’hauran d’allargar els continguts a proposar als visitants/turistes.
Considera imprescindible l’aportació de sorra.
D’altra banda, sol·licita l’ampliació de les terrasses sense cap cost, com han fet altres
municipis.
Per a finalitzar, és partidari dels segells però sempre i quan siguin reconeixibles a nivell
europeu.
Pren la paraula M ª Carmen Asuar qui, comparteix les inquietuds de tots els companys.
Agraeix la implicació i solucions aportades per la regidoria. No obstant, la incertesa
actual implica un desconcert a l’hora de fer un pla d’empresa. Fa una crida a tenir més
informació tècnica de com es veurà afectada l’economia, saber cap a on s’anirà. Marcar
uns objectius que siguin realitzables. Aquesta informació no es té. S’ha de tenir una
informació més sintetitzada, clara i concreta. D’altra banda, continua el handicap del top
manta
En resposta, l’alcaldessa Aurora Carbonell i Sira Puig comenten que l’ACT (Agència
Catalana de Turisme) setmanalment envia aquesta informació econòmica. Des d’un
punt de vista turístic es reben els informes de diferents mercats en els quals es veu com
evolucionen. Aquests informes fets per professionals estan elaborats per les oficines de
cada mercat i estan penjats al web de Turisme: www.sitgesanytime.com
Pren la paraula Albert Bertran qui considera que hi ha un excés d’informació poc fiable
perquè canvia dia a dia. S’està davant d’una situació nova i l’adaptació ha de ser en
funció del que va sorgint dia a dia.
Els Ports ho estan passant molt malament ja que no es poden tancar i per tant s’ha de
mantenir la vigilància, manteniment. Tot això suposa un cost. Els ingressos són nuls. El
futur es problemàtic. A dia d’avui en la fase 0 es pot venir a nivell individual a les
embarcacions per posar en marxa els motors. En la fase 1 es podrà sortir a navegar pel
municipi. Els restaurants del Port s’estan preparant per intentar obrir al 50%.
Sol·licita que a nivell supramunicipal es tingui en compte a l’hora de prendre decisions
la poca incidència del COVID 19 a Sitges.
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Opina que el turisme de massa s’ha acabat i difícilment tornarà. Per tant, s’ha de
reinventar el turisme amb la finalitat de buscar un turisme amb més poder adquisitiu.
D’altra banda, considera que és important protegir les empreses perquè sinó no hi haurà
feina. En aquest sentit és important veure que es pot fer des de l ’Administració per
recolzar les empreses. Per a finalitzar, considera molt encertat el pacte per a la
reactivació socioeconòmica però és important tenir una representació més àmplia del
sector empresarial ja que se la juga molt.
Pren la paraula Damià Orts qui agraeix la invitació a la sessió del Consell Assessor de
Turisme. Es presenta. És el propietari del Bar Pachito i Everlasting i el president de la
recent creada Associació del carrer del Pecat amb l’objectiu de treballar i promoure l’oci
nocturn de Sitges. Informa que s’està treballant en organitzar anualment un
esdeveniment al 2 de maig. Aquest any s’intentarà dur a terme el mes de novembre.
Respecte a l’oci nocturn informa que està afectat. No es té clar el tema de l’aforament
dels locals, ERTES. Segurament es reobriran els locals a principis de juny. Opina que
l’oci nocturn ha d’estar present al Consell Assessor de Turisme ja que poden aportar
moltes idees. A nivell solidari comenta que estan col·laborant en un esdeveniment
solidari organitzat per Gay Sitges Link el 17 de maig contra l’homofòbia.
Pren la paraula Jesús Carballo qui reitera el sentiment de frustració en el sector del
comerç motivat per la falta de mesures per complir amb tots els protocols sanitaris per
poder obrir els comerços.
L’Alcaldessa, Aurora Carbonell passa la paraula als regidors per a donar resposta a les
diferents qüestions i dubtes plantejats durant la sessió:

Pren la paraula Guillem Escolà qui exposa les dades que es tenen del 1er dia a nivell
de comerç en la fase 0. El 70% de les perruqueries van obrir, 20% del comerç i 3% de
la restauració a nivell nacional. Comenta que hi ha molta preocupació amb el ERTOS i
la seva flexibilització. S’ha traslladat aquesta preocupació al Conseller.
Referent al segell Covid Free, està previst que el 21 de maig sortint protocols de
seguretat des de la Generalitat. Sobre el 15 de maig es publicaran normatives per a les
platges. S’està a punt de començar la campanya d’inspecció dels HUTS il·legals. Es
tracta de processos llargs.
Respecte a les platges la premissa és la seva obertura en la fase 3 (8 de juny). S’està
treballant en el tema de l’aforament, desinfecció. En aquest moment per seguretat s’han
tancat vàries platges ja que no es podia garantir les distàncies de seguretat. El dia 11
de maig s’ aprovarà els pla d’usos (presentat el 31/10/2019) per part de la Generalitat.
S’aprovarà sense cap modificació i una vegada aprovat ja es parlarà de canvis. Des del
departament d’activats s’està mirant el tema de l’ampliació de les terrasses.
Pren la paraula Carlos Prieto qui insisteix en el tema del top manta. Ara és el moment
d’ eradicar -lo ja que no compleixen amb els protocols sanitaris. Pregunta que es farà
en aquest sentit.
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Pren la paraula Manel Martínez qui comenta que s’està plantejament marcar un
aforament a la platja. Comenta que personalment ho veu inviable.
Pren la paraula Xavier Salmerón qui comenta que des de l’àmbit de cultura hi ha també
molta incertesa ja que no està definit el tema de l’aforament. S’està intentar reprogramar
tota l’activitat que es concentrarà principalment l’últim trimestre de l’any.
Respecte al pacte de reconstrucció socioeconòmica el 8 de maig, se celebrarà la cimera
per a la creació de cinc taules de treball que s’encarregaran de pensar pautes a emprar
a mig i llarg termini.
Pren la paraula Jaume Monasterio qui informa que aquests dies s’està ordenant la
mobilitat per evitar aglomeracions i de cara al futur normalitzar la situació davant de
l’arribada de turistes. Respecte al tema dels esports nàutics i aquàtics, es poden realitzar
des del dia 4 de maig, dia en el que es van obrir les platges de Sitges per a l’activitat
esportiva individual i passejos.
Pren la paraula Carme Gasulla qui comenta que en els diferents Consells Municipals
s’han escoltat les situacions actuals de cada sector. Aquests dies ha escoltat el
concepte: Turisme regeneratiu. És partidària del turisme de valors, és cap a on s’ha
d’anar. La situació post COVID serà diferent però no serà per sempre i ens haurem
d’adaptar a una situació nova de la qual s’ha d’extraure el màxim aprenentatge. D’altre
banda, se li fa complicat entendre el concepte de Covid Free. S’ha d’aprendre a
conviure amb el virus.
Pren la paraula Nacho Rubí qui comenta que s’ha de tenir empatia amb els que ho
estant passant malament. Considera que estan els que tenen possibilitats d’actuar
davant la crisi i els que tenen idees. Des del seu partit estan intentar presentar propostes
per a combatre les circumstàncies derivades de la pandèmia.
Pren la paraula Maria Lores qui opina que s’ha de reinventar el turisme, comerç,
restauració... S’ha de treballar tots plegats per reinventar-se i buscar noves línies
d’actuació. S’ha d’ajudar al màxim tots els sectors com per exemple ampliar les
terrasses sense cap cost.
Pren la paraula Luis Miguel García. Explica que el turisme a Sitges representa el 25%
del PIB i és un generador de feina. Es tracta d’un sector connectat amb altres sectors.
El turisme és un sector generador d’il·lusions i considera que s’ha de posar en valor
aquest aspecte.
Continuant amb la seva exposició comenta que quan arribi la nova “normalitat” s’ha
d’estar preparats per a no perdre competitivitat. Opina que el principal actiu del turisme
també són els seus treballadors. Incideix en la importància de la col·laboració públicprivada. La recuperació serà més ràpida amb la implicació de les administracions.
Comparteix la idea exposada per l’Albert Bertran de que el turisme ja no serà igual. No
s’ha de repetir el mateix model i aquesta situació actual ha de ser un revulsiu ètic.
Pren la paraula Natàlia Matas qui comenta que ara és el moment de planificar i treballar
de cara al futur. El pacte de recuperació socioeconòmica es va crear des de Junts x
Sitges.
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Per a finalitzar pren la paraula l’Alcaldessa Aurora Carbonell qui respon a diversos
temes plantejats durant la sessió. Respecte al Top Manta fins ara s’han fet actuacions
des de la Policia local, Serveis Socials (per a regularitzar la seva situació) i Promoció
Econòmica (possibilitat de vendre de manera legal als mercats artesanals).
D’altra banda, a la zona del Passeig i museus i ha molta vigilància per evitar
aglomeracions. Els treballadors de la zona blava estan fent feina de controladors a les
platges. Per tant, els venedors il·legals ho tindran més difícil pel fet de que hi ha molta
vigilància.
Respecte al tema de les terrasses, molts carrers de Sitges són estrets i per tant serà
difícil ampliar-les. No obstant, s’està estudiant el tema i s’ampliaran en els llocs que es
puguin.
Les taxes es cobraran a final de temporada o més tard. La ordenança regula que es
cobra per metros quadrats. El que es farà és cobrar només el percentatge que s’ocupa.
Pel que fa els esdeveniments i activitats, s’està treballant molt per reforçar el tercer
trimestre de l’any.
Comparteix la idea de la Carme Gasulla que s’ha d’aprendre a conviure amb el
COVID19.
Pel que fa a la desescalada i les diferents fases, el Garraf demanarà ser part de l’àrea
sanitària del Baix Penedès.
Per últim, i respecte a la composició dels Consells Municipals, es comentarà amb el nou
Secretari la possibilitat de delegar l’assistència a les reunions en una altra persona que
no sigui regidor ja que hi ha casos en els que els partits polítics només tenen un
representant polític.
2. PROPOSTA DE PACTE LOCAL PER A LA REACTIVACIÓ SOCIECONÒMICA DE
SITGES
Vist el document:

COVID-19:
PACTE LOCAL PER A LA RECUPERACIÓ
SOCIOECONÒMICA DE SITGES
El món s’enfronta a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda. De les
pandèmies que han sacsejat la nostra societat al llarg dels anys només en tenim
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testimoni a través de la història però ara, estem al davant d’una amenaça de primer
ordre en l'àmbit planetari.

Com afirmen els experts, la COVID-19 combina un elevat índex de contagi i
d’agressió que ha fet trontollar els sistemes sanitaris, socials, de seguretat,

economies i estils de vida d’arreu. Aquest impacte ha sigut més rellevant, si és
possible, als pobles i ciutats, com Sitges, on equipaments, carrers i places públiques de
tot arreu s’han buidat per aturar la propagació del virus, convertint espais fins ara plens
de vida humana en silenci, recolliment i la responsabilitat d’estar al davant d’uns fets
que canviaran la història.

Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat han anat al costat dels
professionals sanitaris, servidors públics, serveis essencials, tècnics i electes
municipals per superar l’emergència sanitària, atenent els contagis, i vetllant
especialment per les persones més vulnerables. Tot això sense perdre de vista
l’endemà, quan caldrà tornar a obrir la persiana dels comerços, negocis, autònoms i
empreses, i quan caldrà protegir el teixit productiu, laboral i empresarial. És per això,
que si adoptem una visió valenta, decidida i responsable, serem capaços de minimitzar
la crisi sanitària, social i econòmica.

Fins que no aparegui una vacuna, aquesta crisi sanitària condicionarà també el nostre
Ajuntament i s’hauran de replantejar i reestructurar molts serveis directes que
s’ofereixen a la ciutadania per les mesures sanitàries que es dictin com poden ser
l’atenció al públic, els espais esportius, els centres culturals, les biblioteques, les escoles
bressol o els espais educatius.

Ara més que mai és necessari el treball conjunt i el consens ampli per la priorització
de totes les mesures que han de fer possible l’atenció als col·lectius de població
més vulnerables, en paral·lel a l’acompanyament de tots els actors econòmics que han
de fer garantir la recuperació del nostre municipi davant de l’impacte del COVID-19.

Davant aquesta greu situació, en un exercici de responsabilitat i solidaritat hem decidit
unir les nostres forces i treballar conjuntament en un Pacte Local per la Recuperació
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Socioeconòmica de Sitges, incorporant a aquest els diferents grups municipals de
l’Ajuntament de Sitges, representants dels Consells Municipals, així com col·lectius del
àmbit social, laboral, econòmic, cultural, educatiu i mediambiental, amb l’objectiu
d’identificar les necessitats presents i futures de la ciutadania de Sitges així com
de les empreses i comerços del municipi, proposant mesures per l’enfortiment de les

polítiques municipals i la de reactivació en l’àmbit municipal i supramunicipal per mitigar
els efectes provocats per l’impacte de la COVID-19.
Els àmbits d’actuació a treballar son:

1. Reforçar el sistema sanitari
2. Fomentar la justícia social i educativa
3. Enfortir l'administració local
4. Adaptar les polítiques municipals a la realitat
5. Impulsar les polítiques econòmiques públiques
6. Garantir l'accés als serveis essencials
7. Reactivar l'economia
8. Treballar per un futur més sostenible
Mitjançant aquests àmbits d’actuació treballarem per protegir els col·lectius més
vulnerables i la ciutadania en general, i tenir la capacitat per adaptar-nos als reptes del
món global i de la nostra generació, oferint un conjunt de mesures que han de
conformar un pla de reconstrucció social i econòmica, modificant i prioritzant la nova
agenda d’actuacions municipals, incidint especialment en aquells aspectes que precisen
de major atenció i entenent aquesta crisi també com una oportunitat de canvis de
model i de reforçar canvis d’hàbits, especialment pel que fa referència al canvi
climàtic.

En definitiva, tenir la capacitat totes i tots de fer front als nous reptes al que ens posarà
a prova els pròxims mesos la irrupció de la COVID-19.
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Per fer efectiu aquest Pacte, els sotasignats participarem en els següents espais de
treballs que es constituiran i on caldrà garantir la participació de totes aquelles persones
o col·lectius que així ho desitgin:
- Taula per l’impuls social

- Taula per l’impuls econòmic i ocupacional
- Taula per l’impuls cultural
- Taula per l’impuls educatiu
- Taula per l’impuls mediambiental

Per últim, els sota signants del Pacte, volem mostrar el nostre agraïment més coratjós
als qui treballen en els serveis essencials per garantir la resposta en moments difícils
com els actuals; especialment a totes i tots els professionals sanitaris, als cossos i forces
de seguretat, amb reconeixement explícit del paper que estan exercint els agents de
Policia Local, bombers i treballadors i treballadores d'emergències que, amb una
dedicació digna, treballen per revertir aquesta situació. Agraïment que fem extensiu als
serveis municipals de neteja viària, recollida d'escombraries, aigua-enllumenat, ajuda a
domicili, serveis socials, residències, transports, funeràries i altres serveis municipals
essencials, així com també a totes aquelles persones anònimes a títol individual i entitats
integrades al Tercer Sector, que han col·laborat de forma altruista.

Finalment, volem mostrar el nostre suport i manifestar el nostre més sincer condol a les
persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats a conseqüència de la
COVID-19.

Sitges a 8 de maig de 2020

3. DESIGNACIÓ DE DOS/TRES REPRESENTANTS
PARTICIPAR EN LA CIMERA DEL PACTE
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Pren la paraula l’Alcaldessa, Aurora Carbonell qui, exposa que s’han d’escollir dos
representants i 1 suplent per a la cimera del pacte local de reactivació socioeconòmica.
S’aprova per unanimitat que aquests representants siguin:
-

Gremi d’Hostaleria de Sitges (Oskar Stöber)
Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges (Manel Martínez)

Suplent: Josep Daranas (Habitatges d’Ús Turístic)

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, quan són les 21h00 el dia amb que
s’encapçala aquesta acta.
AURORA CARBONELL I ABELLA
Presidenta
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