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A Vilafranca del Penedès, a 26 de novembre de 2020, a les 19,07h es 

reuneix, per via telemàtica, el Consell Municipal de Drets Socials; en sessió 

ordinària i en primera convocatòria, presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra, 

amb l’assistència de les següents persones: 

Dels / de les representants dels grups municipals: 

- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP) 

- Sr. Joaquim Barberà Budi (ERC) 

- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC) 

I dels / de les representants de les entitats i associacions: 

- Sr. Miquel Aiguadé Artigas (Càritas)  

- Sra. Silvia Méndez Merchán (Creu Roja Alt Penedès). 

- Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de 

Catalunya) 

- Sra.  Isabel Ruiz (Fundació Mas Albornà) 

S’excusen: 

- Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials. 

- Dolors Vendrell, Cap administrativa de l’Àrea de Serveis a les 

Persones. 

- Sra. Carme Garrido Garrido (Comissió Municipal pel Benestar de les 

Persones amb Discapacitat) 

- Sra. Natàlia Navarro (Pilar de vuit) 

- Sra. Josefina Milà Capellades (Associacions de veïns de Vilafranca. 

AA.VV. Poble Nou) 

 

Assisteixen també les següents persones: 

- Montse Albet Noya, coordinadora de serveis socials. 

- Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora d’Infància i Famílies 

Actua de secretària la Sra. Rosa Colomé Borrós. 
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Ramon Zaballa  exposa els punts de l’ordre del dia: 

- Montse Albet explicarà el catàleg. 

- Es presentarà l’enquesta  de satisfacció  dels usuaris del Rebost, per 

conèixer el parer dels usuaris/es. 

-   Es farà un petit comentari sobre la Tarja moneder. 

-   S’exposarà la situació actual de les persones sense sostre. 

 

El president del Consell informarà també d’altres punts:  

- Dades sobre La Gran recapta. 

- Informació sobre la Comissió pel Benestar de les Persones amb 

Discapacitat. Capacitats 2020. 

- Comissió pel Benestar de les Persones Grans, i de les persones 

majors de 80 anys que estan soles. 

 

 

1r.) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

Ramon Zaballa explica que en l’acta anterior ens van deixar de posar la 

informació sobre el canvi del Cap del Servei i llegeix, textualment, el punt 

afegit a l’acta. 

Informa que hi ha 11 persones que es presenten en el procés. 

El termini de presentació de sol·licituds era el passat 23 de novembre, però 

s’ha deixat temps fins al 27 de novembre per si arribava alguna sol·licitud 

per correu. 

De finals de desembre a mitjans de gener és preveu fer el traspàs entre els 

Caps. 

 

- Ana Girona, pregunta si s’ha presentat algú de dins de l’Ajuntament. 

Ramon Zaballa no ho sap. Tant sols coneix el nombre de presentats. 

Ramon formarà part del Tribunal i, per aquest motiu, prefereix no 

saber-ho. 

 

- Mònica Luna,  pregunta si és una plaça fixe, temporal o d’altra tipus. 

 

- Ramon Zaballa comenta que la plaça existeix al catàleg de llocs de 

treball de l’ajuntament. Per tant, amb aquesta modalitat o amb una 

altra, continuarà existint.  

 



 

      Regidoria de Drets Socials 

3 

NIF: P0830600C C. Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès- 93 892 03 58 – www.vilafranca.cat 

 

 

Després d’aquests comentaris, l’acta anterior es dóna per aprovada. 

 

 

2n.) El Catàleg de Serveis Socials: informació sobre el seu contingut. 

El Catàleg es va aprovar en el proppassat ple del 16 juliol. 

Montse Albet, exposa i explica els punts principals del Catàleg:  

- Què és el catàleg i de què consta? 

- Per què serveix? 

- Doble objectiu: dues fases. 

- Com s’estructura?: Identificació del servei, oferta de serveis, 

col·laboració i participació ciutadana, compromisos de qualitat, 

normativa reguladora, fitxes del catàleg. 

- Àmbits: equips de treball; infància, adolescència i famílies; gent 

gran; promoció de l’autonomia i atenció a la dependència; servei 

d’ajuda a domicili; pobresa i inclusió social; participació ciutadana; 

dona. 

- Com s’organitza? 

- Mecanismes de participació ciutadana. 

- Gestió de queixes, suggeriments, consultes i agraïments. 

- Normativa reguladora. 

- Com s’actualitza? 

- Com ha estat elaborat? 

- Què comporta el catàleg? 

 
Montse Albet ens explica que en el catàleg hi ha un engranatge de 

prestacions i de serveis amb un objectiu comú: aquests serveis van 
adreçats a la ciutadania. 

 
Hi ha 8 àmbits i en cada un d’ells hi ha serveis i prestacions. 
 

Pel que fa a la infància i adolescència hi trobem el SIS (Serveis 
d’Intervenció Socioeducativa), així com les beques de menjador escolar i el 

Punt de Trobada de Creu Roja. 
 

Dins els ajuts de l’àmbit de Pobresa i Inclusió Social, els Serveis Socials de 
l’Ajuntament té un paper molt important en la RGC (Renda Garantida de 
Ciutadania). 

 
En l’organització del Catàleg, hi van participar tots els tècnics/es de Serveis 

Socials. 
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El Catàleg és una eina viva que es pot anar modificant. Aquesta que es 
presenta avui i que es va aprovar en Ple és la primera versió (versió 1). Les 

modificacions futures s’han d’aprovar en el Ple Municipal. 
 
La participació ciutadana i la gestió de queixes, fan que el catàleg sigui una 

eina transparent.  
 

En la normativa reguladora es descriuen els drets i deures dels usuaris/es. 
 

El Catàleg està a web i es va aprovar per unanimitat en el Ple del 16 de 
juny de 2020. 
 

Ramon Zaballa comenta que hi ha dos reglaments que estan molt avançats: 
el reglaments d’ajuts i el reglament d’habitatge. 

Així mateix, preveu que en el primer trimestre de 2021 estiguin els 
reglaments desplegats, per tal que tothom ja ho pugui consultar i saber a 
quins ajuts poden optar i a quins no. 

 
Montse Albet manifesta que el Catàleg serà una eina que donarà 

tranquil·litat als tècnics. Es pot consultar a la web de Drets Socials.  
 
Feta l’exposició per part de Montse Albet, Ramon Zaballa matisa que la 

Montse ens ha presentat les línies generals del Catàleg. Demana si hi ha 
preguntes al respecte. 

 
- Anna Girona pregunta si, a partir d’ara, les memòries anuals del 

servei estaran relacionades amb aquests punts. 

 
- Montse Albet respon que sí. Enguany, les memòries ja es disposaven 

amb aquesta classificació. 
 

- Anna Girona exposa que, en teoria, hauria de ser la memòria que es 

posa a la web, ja que hi ha d’haver transparència de cada un dels 
serveis que queden recollits. Comenta, també, que el document li ha 

agradat perquè està ben ordenat i la memòria seria més clara. 
 

- Ramon Zaballa afegeix que, a l’establir-se per àmbits i col·lectius més 

concrets, facilita la redacció de la memòria, perquè aquests punts ja 
són l’índex de la mateixa. 

 
- Respecte a la memòria, Anna Girona demana, de nou, disposar de les 

dades per barris. 
 

- Montse Albet respon que hi ha el compromís de fer-ho. 
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- Anna Girona pregunta com es preveu fer la participació ciutadana. 
 

- Montse Albet explica que es farà a través dels mecanismes reglats i 
que ja surten en el Catàleg, com ara a través de les diferents 
comissions, ja que són els mecanismes que ofereixen participació. 

 
- Ramon Zaballa afegeix que, donat que ha de passar pel Ple, també hi 

haurà l’aportació i participació de tots els grups municipals. De fet, 
tots els grups municipals van disposar del document relatiu al catàleg 

amb un mes d’antelació i van poder fer aportacions al mateix. 
 

- Anna Girona pregunta si en el Catàleg està inclòs el Carnet Blanc i si 

aquest es revisarà. 
 

- Ramon Zaballa comenta que ja es va revisar. Abans es podia 
sol·licitar a partir dels 60 anys, però ara és a partir dels 65 anys. 

 

- Anna Girona manifesta que sembla injust, perquè hi ha persones 
sense ingressos o amb pensions baixes que no hi tindran dret. 

 
- Montse Albet  afegeix que el Carnet Blanc inclou altres col·lectius, 

com ara persones amb mobilitat reduïda, descomptes amb les 

persones que perceben una PNC, etc. 
Comenta, també, que el fet que no disposin de Carnet Blanc les 

persones amb rendes baixes és per no significar-les, ja que si 
aquestes persones requereixen d’ajudes es faria des dels Serveis 
Socials. 

 
 

 
3r.) Els ajuts en alimentació: targeta moneder i enquesta de 

satisfacció als usuaris del Rebost. 

 

Ramon Zaballa exposa que Vilafranca té un banc d’aliments que, tot i que 
no està saturat, s’atén a molta gent: unes 85 prescripcions diàries. 
Davant la reflexió de què passaria si el servei del Rebost quedés col·lapsat, 

sorgeix la possibilitat de les targes moneder que ofereix la Diputació de 
Barcelona. 

Es podria fer un model mix en el cas que, per exemple, el Rebost estigués 
col·lapsat o no hi hagués prou alimentació. 
Es va treballant en aquest sentit i ara s’ha assegurat una partida de 

25.000€. 
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Tenim l’experiència de l’aplicació de targetes pels berenars en el Centre 

Obert.  
L’aplicació de les targetes té dificultats, però s’està estudiant compaginar 

les dues coses, Rebost més tarja. Hi ha previstes, aproximadament, unes 
200 targetes.  
L’ideal seria utilitzar la tarja com a complement, no com a substitució. 

 
- Mònica Luna pregunta si s’ha previst quin import mensual tindria la 

targeta per cada família, així com quin barem s’utilitzaria per calcular 
l’import. 

 
- Montse Albet respon que el barem és el mateix que el que s’utilitza 

pel càlcul del Rebost. Quant a l’import, encara no està decidit, però la 

quantitat seria segons la que resulti de l’aplicació del mateix barem 
que el Rebost. 

 
- Miquel Aiguadé exposa  que la normalització passa perquè la gent 

pugui anar a comprar on vulgui. Els diners que es destinen al Rebost 

haurien de ser per les targetes. 
 

- Ramon Zaballa comenta que amb els diners que es donen al Rebost 
no són suficients per les targetes. 

 

- Miquel Aiguadé comenta que es destinen molts recursos que no són 
finalistes. Diu que s’ha generat un “supermercat de pobres”. 

 
- Ramon Zaballa reitera que cal fer una reflexió al respecte i veure com 

es pot treballar. 

 
- Joaquim Barberà pregunta com s’ha arribat a la conclusió de 

l’aportació de 25.000€ i quins càlculs s’han fet, donat que considera 
que és una quantitat molt baixa havent un pla de xoc.  

 

- Ramon Zaballa explica que ara s’han negociat 25.000€ per si fos 
necessari. És una quantitat de reforç en cas que el servei es col·lapsi. 

La resta de quantitats econòmiques del pla de xoc no les negocia. 
És una reflexió compartida que abans de tirar endavant aquesta 
iniciativa s’ha de pensar bé.   

 
- Anna Girona no percep que hi hagi la idea de canvi de model, sinó 

que es continua igual. Comenta que la Diputació de Barcelona té un 
programa de targetes moneder molt interessant i pedagògic, perquè 

treballen altres temes com ara comprar més econòmic. 
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Diu que els beneficiaris que utilitzen la targeta estan molt contents. 

Manifesta que la targeta serveix per empoderar i per dignificar les 
persones que la utilitzen i, perquè surtin de la cronificació. 

 
- Ramon Zaballa manifesta que no s’anava a canviar de model, sinó 

que el Rebost es mantenia i no es podia rebutjar, ja que tant sols 

amb targetes l’Ajuntament no ho podria mantenir. 
 

- Montse Albet comenta que el programa de targetes de la Diputació és 
molt interessant i és complementari del Rebost. Càritas té molta 

experiència en el tema d’alimentació. Explica que pel Rebost hi ha 
dues coses: els excedents d’aliments i els excedents a nivell europeu. 
Per això és important poder-ho complementar. És un repte per a tots. 

 
- Ramon Zaballa exposa que Serveis Socials fa assistència, però no 

assistencialisme. El model dels nostres Serveis Socials és el de la 
prevenció. 
Respecte a les targes moneder, començar amb els 25.000€ servirà 

per planificar. És una prova per veure’n el funcionament i la seva 
continuïtat. Ramon entoma les reflexions que s’han fet al respecte. 

 
- De Creu Roja, Silvia Méndez comenta que ells disposen, fa temps,  de 

les targes moneder i que hi podem comptar.  

 
Enquesta de satisfacció als usuaris del Rebost 

 
Sobre l’enquesta de satisfacció, Ramon Zaballa pregunta si algú ha pogut 
fer alguna proposta. 

 
- Miquel Aiguadé  no ho ha sistematitzat, però pel que coneix, s’ofereix 

per treballar-ho conjuntament. 
 

- Ramon Zaballa mostra el qüestionari que s’ha elaborat des del Servei 

municipal i explica el seu funcionament.  
Es tracta de 6 preguntes amb 4 icones de resposta. El fet que la 

resposta sigui amb un nombre parell i no senar, és a dir, que hagi de 
triar entre 4 respostes, enlloc de 3, fa que l’usuari s’hagi de definir i 
hagi de concretar més. 

Les preguntes de l’enquesta són les que van semblar més 
il·lustratives sobre el funcionament del Rebost. 

 
- Miquel Aiguadé proposa incloure una pregunta sobre la varietat o la 

diversitat dels productes. 
 



 

      Regidoria de Drets Socials 

8 

NIF: P0830600C C. Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès- 93 892 03 58 – www.vilafranca.cat 

 

- Joaquim Barberà també fa la proposta d’afegir a l’enquesta   la 

pregunta de si la gent voldria la targeta o no. 
 

- Ramon Zaballa respon que aquesta pregunta en aquest qüestionari 
no es pot posar.  

 

- Miquel Aiguadé també hi troba a faltar la satisfacció de l’usuari i fa la 
següent proposta: “penses que hi ha altres formes o possibilitats de 

satisfer?” 
 

- Ramon Zaballa explica que amb aquesta enquesta es vol mirar la 
valoració del Rebost, però es pot incloure la pregunta que proposa el 
Miquel sobre la satisfacció. 

 
- Miquel Aiguadé fa una nova proposta sobre la varietat dels 

productes: “quins trobes a faltar?” 
 

- Anna Girona considera que la pregunta que ha fet el Miquel sobre la 

varietat és molt important. 
 

- Ramon Zaballa afegeix que es podria posar la proposta del Miquel i 
que l’enquesta es podria imprimir amb les preguntes sobre la 
“varietat dels aliments” i “si coneixen un altre sistema per rebre 

aliments”. 
 

- Anna Girona pregunta per la ubicació de l’enquesta, a quin lloc es 
trobaria, i com està pensat donar-la i recollir-la. 

 

- Ramon Zaballa comenta que encara s’ha de pensar, però que en el 
Rebost no. Proposa que ha de ser en un lloc neutre, probablement la 

tècnica de referència.  
 
 

4rt.) Atenció municipal a les persones sense sostre: itinerari, salut i 

atenció. 

L’Alberg municipal “Abraham” que regenta Càritas compta amb 10 places, 

però per la COVID n’utilitzen 8. 

Pensant en si hi ha més necessitats i calen més places, Ramon Zaballa 

comenta que s’ha recorregut a la Comunitat Evangèlica com a 

complementarietat, la qual s’ha ofert a atendre gent si Càritas no pot. 

- Miquel Aiguadé diu que aquest itinerari encara no s’ha posat en 

marxa. Ara treballen en grups bombolla.  
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- Ramon Zaballa explica que s’ha fet un conveni amb l’Hospital de 

Vilafranca, perquè totes les persones sense sostre puguin fer-se la 

PCR. 

 

 

Altres informacions 

Ramon Zaballa explica que, enguany, la Gran recapta s’ha fet de forma 

diferent. Les caixeres dels supermercats han anat informant del nou 

funcionament. A Vilafranca hi ha hagut 20 persones voluntàries. 

La campanya acaba el 16 de desembre. 

En relació a la Gent Gran i persones soles, Ramon Zaballa informa que 

segons el padró municipal a Vilafranca hi ha 731 persones soles majors de 

vuitanta anys. 

Aquest hivern s’ha dissenyat un projecte per atendre aquestes persones. En 

la seva redacció i implementació s’han implicat els serveis de Gent Gran, 

Voluntariat i plans d’ocupació de temporals.. 

S’han redactat notes de premsa informant del projecte i fent crida a 

persones que vulguin col·laborar en les trucades. En aquest moment 

disposem de gairebé un centenar de persones col·laboradores. 

La campanya començarà dilluns dia 30 de gener i finalitzarà a mitjans de 

febrer de 2021.  

Les persones col·laboradores rebran formació específica i es comprometen a 

fer tres trucades a les persones que tinguin assignades. 

Un cop efectuat el primer contacte (abans del dia 15 de desembre) es 

portarà a terme una sessió amb la formadora per analitzar la casuística 

trobada  

A través de la contractació de plans d’ocupació es faran trucades a aquestes 

persones i hi haurà un total de 100 col·laboradors. 

La persona contractada per impartir la formació és psicòloga de professió i 

farà suport a les persones que fan l’atenció. 

En relació al Dia Internacional de les persones amb discapacitat, el 3 de 

desembre, des de la Comissió municipal corresponent es va decidir que 

l’activitat que es feia habitualment a les escoles, no es podia portar a terme 

pel context especial en el que estem immersos. Aquestes activitats seran 
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substituïdes per altres que no requereixen presencialitat als centres 

educatius: nota de premsa a través dels mitjans de comunicació, gravació i 

emissió d’un programa de televisió (En veu pròpia) i cartells sensibilitzadors 

que es publicaran a la premsa local i comarcal.  

  

 

5è.)  Precs i preguntes. 

 

- Mònica Luna troba a faltar representació en el Consell en el tema 

d’infància. Recorda que en la reunió del Consell que es va fer en el 

Centre Obert, ja es comentava que es trobava a faltar el tema de la 

infància i proposa com es pot incloure i, si no pot ser en el mateix 

Consell es podria fer una proposta. Potser la Casa Petita. 

Recorda, també, que en un Consell del 2015 ja es comentava que hi 

hagués una persona referent en el tema d’infància. 

 

- Ramon Zaballa comenta que la composició d’aquest Consell Municipal 

estan regulada per un Reglament aprovat pel Ple i que fer canvis no 

és fàcil. Afegeix, però, que la representació de la infància que ens 

pertoca com a Consell Municipal de Drets Socials la pot fer la 

Coordinadora del SIS, que en altres ocasions ja ha assistit a aquestes 

sessions de treball. També recorda que en el Consell d’Infància, quan 

hi havia el Roberto, es va formar una Comissió Tècnica per treballar 

temes d’infància. 

 

- Sobre el pressupost, Anna Girona pregunta que són els 27.000€ 

destinats al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. 

 

- Ramon Zaballa respon que van destinats a unes places de llits 

d’emergència per si, en algun moment, Serveis Socials ho necessita. 

 

- Seguint amb el pressupost, Anna Girona comenta que les ajudes a 

famílies no estan tensionades i, per això, no s’incrementen, però per 

notícies a la premsa s’ha sabut que hi ha més necessitat. 
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- En relació a aquest punt, Ramon Zaballa explica que les partides que 

són ampliables es poden modificar. 

 

 

- Anna Girona ha vist que a la web municipal només hi ha les actes del 

Consell del 2018, però que hi falten les del 2019 i les del 2020. 

 

- Ramon Zaballa respon que no hauria de ser així i que les actes 

estaran disponibles en els propers dies. 

 

- Anna Girona proposa que, per tal de conèixer bé el projecte “Obrint 

Camins”, es podria convidar a la persona que ho porta en una reunió 

del Consell.  

 

- Ramon Zaballa respon que es posarà en l’ordre del dia de la propera 

reunió d’aquest Consell. Es podrà aprofitar l’avinentesa per valorar la 

campanya de trucades. 

 

- Anna Girona pregunta si els infants per anar a l’Esport base, se’ls 

facilita ajut des de Serveis Socials. 

 

- Rosa Colomé afegeix que, des de Serveis Socials, quant els ajuts a 

famílies, és dóna ajut per a les activitats extraescolars, tant pel que 

fa a les activitats pròpies que es fan dins el centre escolar com per 

les activitats que es fan fora de l’escola. 

 

- Anna Girona pregunta si se sap alguna cosa sobre els contagis del 

Ricard Fortuny, si es coneix alguna afectació. 
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- Ramon Zaballa diu que li consta que fa uns dies hi havia una persona 

positiva que afectava a una planta. Però, pel que sembla, amb els 

tallafocs adequats, s’ha pogut controlar. Comenta, també, que tots 

els grups municipals tenen representant a la Junta de Govern del 

Consorci Sociosanitari de Vilafranca i que, per tant, la seva 

representant la pot informar al respecte. 

 

- Quim Barberà exposa que està d’acord amb la proposta que ha fet 

Mònica Luna sobre el tema d’Infància i que es pugui tractar a part.  

 

- Ramon Zaballa respon que no correspon a aquest Consell tractar el 

tema de la Infància en general. Això pertoca, en tot cas, a  altres. En 

el nostre Consell tindrem informació dels nostres infants i adolescents 

i les informacions que el nostre personal tècnic ens aporti en relació a 

les famílies vulnerables. 

 

Per acabar, en Ramon Zaballa fa la reflexió que en aquest Consell no hi pot 

cabre tot i que ens hem de cenyir a allò que ens pertoca. 

 

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 21h i 28 minuts, 

signant aquesta acta el president, junt amb la secretària, que ho certifico. 

 

 

 

 

 

Sr. Ramon Zaballa i Serra   Sra. Rosa Colomé Borrós 
President      Secretària 
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