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ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 21/12/20 
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 21 de desembre de 2020, a les 19:30 hores, a través de la 

plataforma zoom es reuneix el Consell Municipal per la Igualtat, en sessió ordinària i en primera 

convocatòria, presidida per la Sra. Montse Arroyo i Ferrando, amb l’assistència de: 

Excusen la seva assistència : 

 

Teresa Planas Tècnica d’Igualtat 

 

Ordre del dia:  

1. Obertura de la sessió a càrrec de la Regidora d’Igualtat Montse Arroyo. 

2. Nova organització del Servei d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació. 

3. Proposta de dinamització Associacions de veïns i veïnes: Formació violència masclista. 

4. Propostes de formació interna del Consell Municipal proposta. 

        Conèixer interessos de les persones membres del Consell. 

5. Pla Director de Cooperació Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

6. Precs i Preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.Obertura de la sessió a càrrec de la Regidora d’Igualtat Montse Arroyo.  
La regidora d’Igualtat i Cooperació Montse Arroyo, presidenta del Consell Municipal de la Igualtat, 

dóna la benvinguda a les persones assistents i excusa a la tècnica Teresa Planas que per motius 

tècnics no s’ha pogut connectar a la sessió. Així mateix comenta que es mirarà de poder recollir les 

diferents aportacions i posteriorment passar l’acte de la reunió. 

 

2.Nova organització del Servei d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació. 

La regidora d’Igualtat i Cooperació Montse Arroyo, explica que des de l ’inici de l’actual legislatura 

es el Servei d’Igualtat- LGTBI ha assumit el SIAD,  Servei d’Informació i Atenció a les Dones, que fins 

al moment estava ubicat al departament de Serveis Socials, fet que s’ha concretat el juny de 2020. 

Aquest fet ha de permetre poder fer un treball més transversal dins del Servei d’Igualtat i LGTBI i 

poder realitzar l’atenció al col·lectiu de dones víctimes de la violència masclista i als seus fills i filles 

d’una manera més integral.  

Montse Arroyo Presidenta del Consell 

Gemma González Piquet Representant AAVV POBLE NOU 

Montse Gené Giralt  Coordinadora SIAD 

Carme Garrido Representant d’Entretots 

Clara Girona Representant de VeC 

Toni Alsina Representant Sindicalistes solidaris per la comissió de 

Convivència i Ciutadania 

Eva Millas Cap del servei d’igualtat, Solidaritat i Cooperació 
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 Dins d’aquesta regidoria també hi ha el  Servei de Solidaritat i Cooperació en la que s’ha 

incorporat una nova tècnica a l’equip. 

Amb tots aquests canvis organitzatius, l’Eva Millas és la Cap del Servei d’Igualtat, Solidaritat i 

Cooperació, la Montse Gené, coordinadora del SIAD i Teresa Planas, tècnica d’Igualtat, Solidaritat i 

Cooperació.   

La regidora posa en valor la feina realitzada per tot l’equip, que ha facilitat en tot moment els 

canvis que s’han anat produint durant aquests mesos per tal d’ajustar l’encàrrec polític amb 

l’encàrrec tècnic.  

 

3. Proposta de dinamització Associacions de veïns i veïnes: Formació violència masclista. 

La regidora Montse Arroyo posa en manifest la voluntat de poder realitzar una formació adreçada 

a les diferents persones que formen part de les juntes de les Associacions de Veïnes i veïns de 

Vilafranca, per tal de poder reflexionar conjuntament sobre la igualtat de gènere. Aquesta 

formació hauria de tenir dos blocs: un seria treballar sobre aspectes claus entorn a la igualtat de 

gènere i a la violència masclista i l’altre bloc seria conèixer quines són les polítiques d’igualtat de 

l’Ajuntament de Vilafranca, conèixer els seus serveis.  

Per tal de donar a conèixer aquesta proposta es realitzarà unes trobades en el si de les seus de les 

pròpies associacions veïnals amb la junta de cada associació o amb qui es delegui al respecte. 

  

4.Propostes de formació interna del Consell Municipal proposta. Conèixer interessos de les 

persones membres del Consell. 

Aquesta proposta queda pendent de que cada persona,  membre del Consell Municipal, aporti en 

properes reunions quins serien els interessos plantejats per treballar en formacions internes al 

propi Consell. 

 

5.Pla Director de Cooperació Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

La regidora explica que s’està iniciant el treball de la realització del Pla Director de Cooperació amb 

una consultoria externa, conjuntament amb les entitats que formen part de la Comissió de 

Solidaritat i Cooperació, amb serveis municipals i també amb altres entitats i/o serveis de la 

comunitat que es valori poder ser entrevistats. 

 

6. Precs i preguntes:  

Montse Arroyo explica a les persones assistents un dels últims canvis de la Regidoria d’igualtat: La 

incorporació del Consell Municipal per el Benestar de les persones amb Discapacitat. Continua 

explicant que està molt contenta de poder informar d’aquesta noticia, donat és un tema que fa 

molt de temps que hi ha aquesta demanda per part de personers que formen part del consell . Així 

mateix aquest canvi permetrà, a partir del treball de les entitats del sector i del propi servei, 

treballar amb l’objectiu de  garantir la igualtat de gènere, des de una mirada més global, tenint en 

compte les diferents desigualtats que oprimeixen a les dones. 
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Carme Garrido intervé dient que esta molt contenta d’aquest canvi i comenta que  a més a més de 

treballar per aquesta igualtat de gènere, permetrà visibilitzar qüestions com les desigualtats de gènere 

dins la discapacitats i la discriminació múltiple que pateix el col·lectiu. 

 

Montse Arroyo pregunta als assistents si hi ha alguna altre intervenció a fer,  tot agraint la 

participació de les persones assistents, i sense cap altre tema a tractar, s’ aixeca la sessió a les 

20:15h, de la qual com a secretària del Consell estenc aquesta acta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 


