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ACTA DE CONSTITUCIO DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES
DE L’AJUNTAMENT DE SITGES
LEGISLATURA 2019-2023
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 1
Caràcter: Constitució
Data: 18.2.2020
Hora: 19.00h
Lloc: Edifici Cultural Miramar
ASSISTENTS:
Membres del Consell Municipal de les Persones:
Júlia Vigó Pascual. Regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat.
Carme Almirall Viñola. ERC.
Rosa Tubau Llorià. JxSitges.
Elisabeth Perez Ribas. PSC.
Maria José Lores García. Ciutadans (suplent de Jose Diego Tendero Rebollo).
Guillem Escolà Hueso. Sitges Grup Independent.
Xavier Salmeron i Carbonell. Guanyem Sitges.
Ignacio Rubí Gonzalez. Nou Horitzó.
Carme Gasulla Blanco. CVS.
Esteban Montiel. Activament.
Antoni Morera. AMIS
Albert Viñas. Caritas Ajuda Fraterna
Ginesa Albadalejo. Dret a Morir Dignament.
Rosa Maria Pascual Ràfols. El Cau de Sitges.
Nuria Pascual Ferrer. Fundació Ave Maria de Sitges.
Isidre Roset Juan. Gay Sitges Link.
Fernando Fuster-Fabra Fernandez. Sitges Voluntaris Socials
Joan Salvany i Gemma Gabaldà. TEGAR.
Fermí Sanchez Ferrer. Director de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sílvia Alba Gonzalez. Cap de Serveis Socials.
Mireia Paretas Ojeda. Cap de Drets Civils.
Àngels Fernandez Garcia. Secretaria Suplent
Anna Serra i Vidal. Secretaria.
Excusen assistència.
Aurora Carbonell Abella. Alcaldessa.
Jose Maria Martinez Carbajosa. El Margalló.
Jose Antonio Gala. Fem Camí.
Catherine Zurcher. Ocularis.
Raimon Martínez. Fundació Hospital St. Joan Baptista.
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ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda Alcaldessa / Regidora
2. Constitució del Consell Municipal de les Persones. Legislatura 2019-2023.
3. Presentació dels eixos de la regidoria i de les entitats.
4. Valoració de la feina realitzada en els grups de treball
5. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. Benvinguda.
La Regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, la Sra. Julia Vigó Pascual
dona la benvinguda a les entitats i explica que al ser una nova legislatura cal
una nova constitució del Consell Municipal de les Persones. Amb la voluntat
que sigui un òrgan de participació i d’entesa entre l’administració i les entitats.
2. Constitució del Consell Municipal de les Persones Legislatura 2019-2023.
S’anomena secretària del Consell Anna Serra Vidal. I suplent Àngels
Fernàndez Garcia, amdues treballadores del Servei de Drets Civils de
l’Ajuntament de Sitges.
La Regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat demana una roda ràpida de
presentació de les entitats i regidors presents al Consell per tal de constituir-lo.
3. Presentació dels eixos de la Regidoria.
La Regidora de Drets Socials Ciutadania i Igualtat, la Sra. Julia Vigó Pascual
presenta els eixos de la regidoria relacionats també amb el Pla d’Acció
Municipal i la tasca d’altres serveis i departaments. Adjuntem el Power Point
explicatiu.
4. Valoració de la feina realitzada en els grups de treball.
En l’anterior legislatura es van conformar cinc grups de treball:
 Grup gent gran. Hi havia poca gent apuntada i en moltes ocasions hi
havia falta de quòrum. La sensació és que hi ha molta diferència
entre el que coneixen i el que no unes entitats de les altres.
 Grup Infància i adolescència vulnerable. Ha estat un grup molt actiu
on s’han treballat diversos temes des de l’estalvi energètic fins
propostes d’assessoria jurídica o bé la participació d’algunes entitats
al Dia de la Infància.
 Grup de Persones en risc d’exclusió i sense llar. El grup va treballar
el concepte d’exclusió i de risc ja que cada entitat l’entenia des de la
seva posició.
 Grup de persones amb discapacitat i/o que pateixen algun trastorn
de salut mental. Els temes que es van treballar van ser la
presentació del projecte de teatre inclusiu, la sensibilització dels
treballadors de l’Ajuntament, que s’ha començat a fer amb els de la
biblioteca, una visita a TEGAR i la incorporació dels tallers. També
es va fer la presentació d’Activament a Sitges i la incorporació dels
tallers que ofereix TEGAR a la Guia de Suport Educatiu. Gràcies als
acords presos s’ha començat també a oferir el Taller de Sexe i
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Afectivitat per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Grup d’Igualtat. Ha estat un grup difícil d’encaixar i que ha costat de
reunir. Des del servei es valora que cal aportar un enfoc més petit
per treballar enlloc de deixar els temes a l’aire.

De cara aquest any s’han decidit fer propostes diferents per tal de fer més àgils els
grups i fomentar la feina entre tots.
Es fan tres grups una mica més grans i es convida les entitats interessades a formarne part:





Grup d’Igualtat i LGTBI. Aquest any s’està treballant amb el Pla d’Igualtat
Municipal i es vol treballar amb el Pla LGTBI l’any vinent. Es convida a les
entitats interessades a participar en el grup de suport als Plans.
Grup de promoció de l’autonomia personal. Englobarà els grups de
persones amb diversitat funcional, persones que pateixen o han patit algun
tipus de trastorn de salut mental i gent gran. Aquest any la proposta és
treballar conjuntament amb Mobilitat per tal que el Pla de Mobilitat sigui el
més accessible possible, però estarà també obert a noves propostes.
Promoció dels Drets de la Infància i acció social englobarà els grups
d’infància en risc i persones en risc d’exclusió social doncs els infants no
viuen sols i molts dels temes tractats són semblants i les entitats són les
mateixes.

Una altra novetat és que s’intentarà que cada grup tingui dues tècniques referents per
tal d’agilitzar més les tasques.
5. Precs i Preguntes
El Sr. Fernando Fusté-Fabra de Sitges Voluntaris Socials demana si falten entitats
al Consell ja que hi veu poca participació.
La Sra. Júlia Vigó Pascual, Regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, explica
que volem consolidar la participació, amb la ben entesa que tots tenim agendes
plenes i per tant buscarem les maneres més àgils de treballar.
El Sr. Isidre Ruset Juan, de Gay Sitges Link demana quina serà doncs la
conformació de grups.
La Sra. Júlia Vigó Pascual explica que seran:
Promoció dels Drets de la Infància i Acció Social.
Promoció de l’Autonomia Personal
Igualtat i LGTBI
No ens tanquem a obrir més grups o a fer subgrups a dins d’aquests per tal de tenir
una mirada més amplia i donar cabuda a tothom que vulgui participar-hi.
El Sr. Toni Morera, d’AMIS pregunta si es pot participar en diferents grups ja que
entén que tot i que AMIS està enfocat als fills amb discapacitat també poden aportar
en el grup d’infància.
La Sra. Júlia Vigó explica que la voluntat és que els grups tinguin vida pròpia, que
puguin treballar sectorialment i de manera interrelacionada. Que si es volen reunir
dos grups per treballar un tema ho puguin fer o que es pugui convidar a un grup per
parlar de temes concrets a l’altre.
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El Sr. Fernando Fusté-Fabra es pregunta on està la joventut dins el Consell de les
Persones, ja que el Consell de joves no funciona.
El Sr. Xavier Salmeron, Regidor de Joventut respon per al·lusions que s’estan
trobant amb dificultats, però que estan buscant maneres de reformar el reglament
per fer-lo més àgil i també fer un Consell d’Adolescència que englobi els anys
d’institut. Doncs el Consell d’Infants funciona molt bé, però els anys d’adolescència
quedaven despenjats.
La Sra. Mireia Paretas recorda que intentarem buscar la manera de quadrar
agendes i fer el mínim de reunions per ser el màxim d’eficaços. Es vol treballar de
manera activa. Recorda que totes les entitats que vulguin formar part del Pla
d’Igualtat ens han de fer arribar un correu.
La Sra. Júlia Vigó recorda als grups municipals que estan també convidats a formar
part dels grups de treball que els interessin.
S’emplaça a les entitats a respondre amb un correu a inclusio@sitges.cat i explicar
a quins grups estan interessats a formar part.
Sense més temes a tractar, Júlia Vigó Pascual, Regidora de Drets Socials,
Ciutadania i Igualtat tanca la sessió.

Júlia Vigó Pascual
Regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat

Sitges, a data de la signatura electrònica.
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