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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ,
PAU I SOLIDARITAT DE L’AJUNTAMENT DE SITGES 

LEGISLATURA 2019-2023

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm: 2
Caràcter: Ordinari
Data: 29.10.2020
Hora: 20.30pm
Lloc: Online 

MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL

ASSISTENTS:
Júlia Vigó Pascual. Regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat i representant de
Guanyem.
Carme Almirall. ERC.
Natàlia Matas. Junts x Sitges.
Elisabeth Pérez Ribas. PSC.
José Maria Martínez. El Margalló.
David Martínez. Sitges Grup Independent. 
Ignasi Rubí. Nou Horitzó.
Carme Gasulla Blanco. CVS. 
Fermí Sánchez. Cap d’Àrea.
Mireia Paretas Ojeda. Cap de Drets civils.
Neus Palau. Tècnica servei persones nouvingudes. 

Armand Valera. Ocularis.
Anna Hernández. Sitges Solidari
Joan Pere Guzmán. SETEM Catalunya

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
Alejandra Borrell. Cambodja Sonríe

ORDRE DEL DIA

1. Repàs d’accions 2020 de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat
2. Propostes de Futur
3. Torn de paraula entitats
4. Precs i Preguntes 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. Repàs d’accions 2020 de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat.

Pren la paraula la Sra.  Júlia Vigó,  Regidora de Drets Socials,  Ciutadania i  Igualtat
explicant  que s’ha convocat  aquest  Consell  Municipal  de Cooperació ja  fora de la
convocatòria extraordinària anterior per tal de valorar què s’ha fet aquest any. Entén
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que tots els recursos i esforços extres d’aquest any que s’han destinat al departament
han anat molt a la primera línia ja que el Covid19 ha fet canviar les prioritats que es
podien tenir. 

Explica que s’enviarà a les entitats un Power Point explicant les actuacions i propostes
que  hem fet  com a  Departament  però  al  ser  el  Consell  Municipal  de  Cooperació
prefereix centrar una mica més el tema i explicar el que afecta més. Però que si hi ha
dubtes, que poden preguntar al servei i els respondrem.

2. Propostes de Futur. 

La  senyora  Júlia  Vigó explica  que a  nivell  de  Cooperació  a  Sitges  treballem amb
convenis bilaterals amb entitats com Ocularis, Cambodja Sonríe i aquest any també
s’ha pogut realitzar altre cop amb Vida Útil. 

Explica també que com a servei tenim una idea ambiciosa però que volem començar
de manera prudent i és la d’iniciar els primers passos per fer unes noves bases  de
subvenció  de  projectes  de  sensibilització  que  ara  no  estan  contemplats  en  els
convenis bilaterals que tenim. Fa anys que l’Ajuntament paga la quota del Fons Català
de Cooperació sense treure’n cap profit i des del Fons s’han ofert a donar un cop de
mà en aquest sentit d’orientar en la realització d’unes bases, convocatòria i valoració
sempre d’acord amb els  criteris  pactats amb l’Ajuntament  i  per això convida a les
entitats a parlar-ho i donar les seves idees. 

La convocatòria segons hem pensat en el servei serien per projectes de sensibilització
i  educació  per  una justícia  global.  Des del  servei  tenim algunes idees però  si  les
entitats volen oferir les seves visions estem obertes a rebre-les.

La senyora Anna Hernández de Sitges Solidari demana aclariments i la senyora Júlia
Vigó  reitera  que  són  projectes  de  sensibilització  al  municipi.  Que la  idea  és  anar
avançant i acabar podent ampliar pressupost i fer tot tipus de convocatòria però volem
créixer a poc a poc però fent bé les coses. 

El senyor Armand Valera d’Ocularis aporta que ells treballen amb diversos ajuntaments
que ja fa anys que tenen les dues línies tant la de sensibilització com la de cooperació
al desenvolupament i que es poden presentar a una, o a les dues convocatòries de
manera independent. També demana que si el cost del Fons Català de Cooperació per
fer aquesta feina ha de ser molt elevat que es consideri la possibilitat de contractar un
sitgetà o sitgetana que pugui fer aquesta feina de manera local.

La senyora Júlia Vigó assegura que a les reunions amb el Fons català de cooperació
s’ha explicat que aquesta feina no s’hauria de pagar si no que va englobada amb els
3000 euros anuals que es paguen com a quota. Es compromet que si el cost és més
elevat tindrà en compta la proposta del senyor Valera.

La senyora Júlia Vigó comenta el Power Point amb les idees clau del que es planteja
des del servei:

A partir de les idees de lafede.cat de justícia social es vol incidir en la promoció de la
justícia social de manera que les accions locals formin part de la incidència global.
Vinculant les accions als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i
l’Agenda urbana per tal de fer una convocatòria de les subvencions més pensada a
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llarg termini.
La Senyora Júlia Vigó demana participació a les entitats sobre quin tipus de criteris
creuen que serien bons per tal de demanar a les entitats que vulguin presentar-se a
les  subvencions.  Ella  proposa  per  exemple  tenir  en  compte  coses  com  ara  la
participació al Consell de Cooperació, vincle amb entitats del municipi etc. 

El  senyor Joan Pere Guzmán pensa que l’enfoc de local global i  tenint en compte
l’agenda 2030 és molt bo. 

La senyora Anna Hernández es felicita que l’Ajuntament faci seus el plantejament que
havien iniciat amb l’exposició sobre els ODS que s’havien fet durant el curs anterior. 

La senyora Carme Gasulla troba molt encertat el plantejament i més especialment en
els temps que estem vivint ja que totes les escoles econòmiques que mai no havien
vinculat economia amb medi ambient i sostenibilitat, ara ja ho estan fent totes. 

El senyor Armand Valera demana que tinguem en compte la protecció de les entitats
locals petites enfront les possibles pèrdues cap a entitats més grans que poden obrir
una delegació al territori al tenir membres empadronats però sense cap altre tipus de
vinculació. Felicita per la iniciativa però demana que es vigili perquè es demanin temes
com l’arrelament mitjançant la participació al Consell de Cooperació o treballar amb
altres entitats del municipi. També adverteix que els ODS contemplen que el 0.7 % del
pressupost de totes les entitats s’ha de destinar a Cooperació i l’Ajuntament de Sitges
està molt lluny d’aconseguir-ho ja que hi està destinant el 0.07%. Demana en aquest
sentit que sigui un pacte global de municipi o de consistori i no només la voluntat de
l’actual equip de govern per tal de treballar cap aquests objectius. El senyor Armand
Valera ofereix passar les bases que fan altres ajuntaments amb aquests requisits de
protecció de les seves pròpies entitats

La senyora Júlia Vigó agraeix l’honestedat i explica que sí es tindran molt en compte
totes  aquestes  aportacions  i  que es  treballarà  perquè es  valori  a  les  entitats  amb
arrelament al territori. Sí que veu positiu que no siguin nominals i que altres entitats es
puguin  presentar  ja  que  d’aquest  manera  també  es  pot  aconseguir  arrelament  al
municipi d’entitats que fins ara no hi eren. 

També explica que tot i que el pressupost és just i s’anirà incrementant poc a poc,
prefereix fer bé les coses i no deixar part del pressupost sense utilitzar. 

Explica també que el Sr. Fermí Sánchez treballa el tema de l’aplicació dels ODS a
l’administració pública i  que està treballant  un document de valoració de l’aplicació
d’aquests ODS al PAM.

El  senyor  Fermí  Sánchez  valora  que  possiblement  hi  haurà  canvi  de  dates  o  de
prioritats dins dels ODS desprès de la crisi que ha deixat la Covid19. També cal tenir
en compte que els ODS es van fer amb 15 anys al cap però que les legislatures són de
4 anys

El  senyor  Joan  Pere  Guzmán  felicita  per  aquesta  tasca  que  s’està  fent  i  valora
positivament el fet de posar en valor els ítems avaluables.

El  senyor  Armand  Valera  insisteix  en  demanar  un  pacte  global  de  municipi  o
d’Ajuntament  que  vagi  més  enllà  d’una  sola  ideologia  ja  que  són  temes  que  ens
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afecten no a nosaltres, sinó als nostres fills. 

3. Torn de paraula entitats

La senyora  Júlia  Vigó dona  pas  al  tercer  punt  de l’ordre  del  dia  donant  pas  a  la
intervenció de les entitats.

La Sra. Anna Hernández i el Senyor Joan Pere Guzmán expliquen que venien d’un
parell  de  cursos  anteriors  en  que  estaven  molt  satisfets  de  la  participació  a  les
activitats proposades,  tant  les de Reciclatge i  Reutilització com dels  ODS i  que la
pandèmia del a Covid19 va tallar un treball que s’estava fent. Voldrien reprendre el
treball  dels  ODs amb les  escoles  però  no tenen clar  si  ho  podran fer  de manera
presencial o haurà de ser online. 

Altres projectes que tenen són en col·laboració amb el Cineclub de Sitges la mostra de
la pel·lícula. 

La  presentació  de  l’agenda  llatinoamericana,  que  la  presentació  es  farà  el  18  de
novembre  a  la  biblioteca  amb  aforament  limitat.  Treball  conjunt  amb  David  Jou  i
Andreu Bosch.
 
També volien parlar amb Amnistia Internacional per veure quin tipus de format es pot
fer una activitat relacionada amb el Dia dels Drets Humans ja que van quedar molt
satisfets de l’any anterior. 

La Senyora Júlia Vigó explica aquest any el format que es va fer l’any passat serà
inviable però que si tenen alguna nova proposta en podem parlar. Que les diades més
institucionals han estat fetes a nivell xarxes. També recorda que tenim espais com el
mercat municipal que no és una escola on també es pot posar l’exposició dels ODS.

El Sr. Armand Valera valora molt positivament l’empenta i les ganes de Sitges Solidari i
explica una experiència positiva que ell ha tingut amb l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes que es pot exportar fàcilment. A partir d’un projecte d’ajuntament amb escola, es
contracta una empresa que fa petites entrevistes a les ONG del  municipi  i  aquest
material ben editat es passa a les escoles i instituts del municipi on ells faran un treball
obligatori a classe. Explica que Sant Pere de Ribes està disposat a explicar i compartir
el projecte i ensenya el vídeo on surt ell explicant què és Ocularis.  I mostra el vídeo
per tal que ho vegi els assistents. 

Amb  l’acta  anterior  demana  que  l’Ajuntament  es  comprometi  en  la  difusió  de  les
activitats de les ONGS sitgetanes on també hi inclou Creu Roja o Ave Maria, no només
les que formen part del Consell de Cooperació, perquè és una part necessària per
arribar a la població i que ells no ho poden fer. 

La  Senyora  Júlia  Vigó  accepta  que  aquest  any  s’ha  destinat  a  Covid  i  no  s’han
arrencat altres projectes però explica que amb el canvi de situació de Drets Socials i el
canvi també que es vol fer tant a nivell de web com de xarxes intentarem donar més
força al contingut del nostre servei i de les entitats que en depenen.

El senyor Armand Valera insisteix en que el projecte de Sant Pere de Ribes està molt
ben travat amb les escoles i la Senyora Anna Hernández explica que l’experiència que
tenen ells com a Sitges Solidari amb les escoles és que estan molt sensibilitzades i és
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fàcil de treballar-hi, que totes s’hi impliquen molt, especialment de primària. 

El  senyor  Joan  Pere  diu  que  sí  que  cal  canviar  el  paper  pel  tema online  per  tal
d’arribar.
La Sra. Júlia Vigó assegura que ens apuntem la idea per parlar amb l’Ajuntament de
Ribes.

La Sra.  Anna Hernández demana si  hi  ha algun local  on es puguin reunir  a nivell
d’entitat i on guardar una part de material. 

La Sra. Júlia Vigó explica que la filosofia que estem tenint a nivell de departament és
centralitzar aquets tipus de demandes amb un sol local que en aquest cas és la sala
polivalent del SIS on també s’està reunint AMIS i l’Associació de Dones. 

Queda pendent una trucada amb la Sra. Mireia Paretas per tal d’articular-ho.

El Sr. Armand Valera explica que fa un any que va darrere d’un local municipal perquè
amb els preus de lloguer de Sitges no es pot permetre llogar un local comercial per a
situar-hi  la  ONG. Ja ha parlat  amb el  Sr.  Guillem Escolà  i  s’han barallat  diverses
opcions però no se n’ha concretat cap.

Entre les regidores Júlia Vigó i Elisabeth Pérez de Participació diuen que es posaran
en contacte amb ell per poder tancar el tema i parlar també e. Sr. Escolà i trobar una
solució que pugui ser més permanent. Ja que la dificultat radica que Ocularis és una
ONG però també activitat professional. I cal trobar una manera d’encaixar les coses.

La Sra. Júlia Vigó explica que vol ser molt transparent i poder oferir  el mateix tracte a
totes les ONG en la mateixa situació i per tant prefereix buscar bé. Però es compromet
a seure i trobar-hi una resposta. 

Sense cap altra aportació, s’aixeca la sessió. 

Sitges, a data de la signatura electrònica 

Vist i Plau 

 
MIREIA PARETAS OJEDA                                                          JÚLIA VIGÓ PASCUAL 
Cap de Servei de Drets Civils                              Regidora de Drets Socials, Ciutadania 
                                                                                                         i Igualtat i Habitatge
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