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A Vilafranca del Penedès, el dia 3 de febrer de 2015, a dos quarts de vuit del vespre, es 
reuneix a la Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell 
Municipal de Serveis Socials, en sessió extraordinària i en primera convocatòria, presidida 
per la Sra. Montserrat Arroyo Ferrando; amb l'assistència de les següents persones: 
 
Sr. Sebastià Jané Arrufat, regidor de Benestar Social,  
 
dels/de les representants dels grups municipals:  
Sra. Georgina Rafecas Ferrer, de CiU 
Sra. Tere Soler Font, de la CUP 
 
i dels/de les representants de les entitats i associacions: 
Sra. Elisabeth Olmos Santacana, de l’Associació de Veïns de la Girada 
Sra. Francesca Pascual Yebra, de Càritas 
Sra. Mireia Sàbat Rius, de Creu Roja,  
Sra. Montserrat Rosell Mata, de la Fundació Amàlia Soler 
Sra. Foix Sogas Casanova, de la Comissió de Discapacitats  
Sra. Remei Surià Fillion, de la Comissió de la Gent Gran 
 
Assisteixen també les següents persones: 
Sra. Raquel Avilés, de Càritas Diocesana 
Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi, cap de Serveis Socials 
Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’equip de Tractament i Famílies, 
Sra. Montserrat Gené Giralt, coordinadora de l’equip d’atenció a la gent gran i 
dependència, 
 
Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual.  
 
S’excusen els/les representants dels grups municipals i de les entitats i associacions:  
Sra. Marta Otero Molas, de ICV-EUiA 
Sr. Enric Villanueva Cabado, del PP 
Sra. Griselda Casan Albiach, de ERC 
Sr. Indalecio Pereda Pineda, de l’Associació de Veïns de la Barceloneta-Sant Magí 
Sra. Maria Sardà Raventós, de UGT 
Sr. Josep M. Ponsa Casas, de l’Associació Creixent 
 
La Sra. Montserrat Arroyo inicia la sessió i explica que avui es fa aquesta reunió 
extraordinària per tractar únicament dos punts en l’ordre del dia: l’aprovació de l’acta de 
la darrera reunió i la proposta de revisió del text del Reglament del Consell municipal de 
Serveis socials. 
 
 
 
1r.   Respecte a l’acta de la reunió anterior, de data 4 de desembre de 2014, 

Montserrat Arroyo pregunta si s’hi està d’acord i hi ha diverses consideracions al 
respecte: 

- Tere Soler demana que es facin unes esmenes a l’acta: Pel que fa al tema de la 
comissió d’infància, diu que va insistir en què hi havia d’haver més participants 
capaços de detectar situacions d’infants amb problemàtica; que no hi hagués 
només representació dels esplais, sinó també de les Associacions de veïns i 
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d’altres entitats socials. Que la Comissió no tingués un caire caritatiu, sinó més 
solidari (cal canviar els valors).  
 

- Sobre el terme “discapacitat”, diu que no ho va dir, que ella sempre parla de 
diversitat funcional o mobilitat reduïda. 

- Sebastià Jané aclareix que la terminologia legal i formal vigent és la de “persones 
amb discapacitat”. Ens pot agradar o no, però dins l’ajuntament hem de fer servir 
aquest terme. 
 

Es recullen les esmenes fetes a l’acta, la qual es rectificarà i es presentarà a aprovació en 
la següent sessió del Consell.  
  
 

- Roberto Labandera diu que en la nova legislatura s’hauran d’escollir nous 
representants del consell de Serveis Socials, 

- Tere Soler pregunta si aquesta serà l’última reunió del Consell,  
- Roberto Labandera respon que no. Avui és una reunió extraordinària, però entre 

els mesos de febrer i març es farà una altra reunió per presentar la Memòria de 
Serveis Socials 2014, com es fa cada any. 

   
 
2n.  Proposta de revisió del text del Reglament del consell municipal de 
Serveis Socials  
 
Roberto Labandera explica que el Reglament actual del Consell és molt antic, de 1994. 
Des de llavors s’han produït molts canvis i molta legislació: la Llei de Serveis Socials 
12/2007, que ha canviat moltíssim; el Decret 202/2009, dels òrgans de participació i 
coordinació del sistema català de Serveis socials. Tot plegat fa que haguem de revisar 
l’actual reglament del Consell, per adaptar-nos a la legislació actual.  
 
Els municipis, com Vilafranca, pel volum de població que tenen, estan obligats a constituir 
un consell municipal de serveis socials.  
 
Per altra banda, s’han creat a Vilafranca altres consells, com el de Salut, el qual es regula 
amb un Reglament aprovat d’acord amb les normatives actuals. 
 
Pel que fa a la redacció del reglament del consell municipal de Serveis Socials, 
l’ajuntament ha comptat amb el suport de Diputació (assistència tècnica), cosa que no ha 
suposat cap despesa econòmica per l’ajuntament.  
Montserrat Arroyo explica que la setmana vinent es presentarà el Reglament a la 
comissió informativa, perquè es pugui presentar a aprovació en el proper Ple municipal. 
 
Roberto Labandera diu que s’han fet canvis en el seu redactat i en el llenguatge emprat.  
 
El Reglament estableix bàsicament què es pot fer en el sí del Consell; que aquest, a part 
de ser un òrgan consultiu ha de ser un òrgan participatiu.  
Pel que fa a la seva composició és la mateixa que fins ara, amb alguns canvis:  

- S’estableix que hi hagi 3 representants d’entitats que presten serveis a Serveis 
socials (fins ara deia explícitament Càritas, Creu Roja i Fundació Amàlia Soler).  
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- S’afegeix la participació dels col·legis d’educadors socials i treballadors socials, 
amb 2 representants d’aquest àmbit, 

- Hi haurà 4 persones representants de l’àmbit social i econòmic (associacions de 
veïns, sindicats, ...) Aquestes entitats hauran d’escollir els seus representants. 

 
S’estableixen també les funcions que corresponen a les persones que integren el Consell.  
 

- Sebastià Jané explica que s’ha establert que hi hagi també 2 representants de la 
Comissió per la Gent Gran i dos representants de la Comissió pel Benestar de les 
persones amb discapacitat. Són representants de dues comissions permanents 
que existeixen ja, ara. 
 
Les comissions no són obligatòries, formen part del Consell. Es poden crear també 
comissions tècniques (que es poden crear dins el consell), com la Comissió 
d’Infància. 

 
- Montserrat Rosell diu que “El Pilar de Vuit” és una entitat que fa coses de caràcter 

lúdic per a la gent gran, però en canvi no sap què fa l’entitat “Fem Pinya” i per això 
ho pregunta.  

- Elisabeth Olmos respon que des de Fem Pinya es volia ajudar la gent gran, segons 
les necessitats que hi haguessin. Ara estan treballant amb el banc d’aliments.  

 
Seguint amb el tema de la representativitat en el sí del Consell, Roberto Labandera 
explica que totes les entitats registrades en el Registre d’entitats, dins l’àmbit de serveis 
socials, tenen dret a ser representades en el Consell. 
 

- Raquel Avilés diu que hi ha 2 representants de cada una de les comissions de gent 
gran i de persones amb discapacitat. En canvi, només hi ha 3 representants de les 
diferents entitats prestadores de serveis socials a Vilafranca i planteja que si a 
Vilafranca hi ha 17 entitats, li sembla poc que només hi hagi 3 persones que les 
representin a totes; creu que hi ha greuge comparatiu. 

 
- Roberto Labandera matisa que es tracta d’entitats proveïdores o prestadores de 

serveis socials. Actualment només hi ha Creu Roja, Càritas i la Fundació Amàlia 
Soler. 
 

- Raquel Avilés creu que es podria posar “entitats col·laboradores”, més que 
prestadores. 
 

- Tere Soler creu també que tres persones són poques i afegeix que en tots els 
reglaments que es fan darrerament hi ha poca representativitat de les entitats.  
 

- Raquel Avilés pregunta què ha de fer una entitat si vol participar en el Consell i no 
surt escollida i pregunta també com està representat el Ressò en aquest Consell. 
Cal veure de quina manera el Consell és representatiu de les entitats de la Vila. 
 

- Sebastià Jané diu que aquest Consell no és tancat i que qualsevol persona pot 
participar-hi. 
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- Roberto Labandera afegeix que si es fa la revisió del Reglament és justament 
perquè hi hagi representació; qualsevol persona pot  ser convocada i tenir veu en 
el Consell, si s’escau. 
 

- Tere Soler creu que és una oportunitat, ara que es redacta de nou el Reglament 
del consell de Serveis Socials, que no podem desaprofitar. No es poden perpetuar 
maneres de fer, perquè els temps canvien molt i de pressa. Cal canviar la vessant 
caritativa, paternalista,... i parlar de drets socials, de valors solidaris, de plans 
d’inclusió; canviar el plantejament del funcionament del servei; no perpetuar la 
demanda de Serveis Socials i evitar les enormes diferències existents entre la 
societat.  
 

- Roberto Labandera explica que la forma de treballar els serveis socials no és de 
cap manera paternal ni assistencialista; Creu Roja es dedica a l’atenció 
humanitària i Càritas a l’atenció social amb un bon nivell professional.  
 
Tot el que ha plantejat Tere Soler, diu que seria el Pla d’Acció o Pla de mandat, 
que no ha de constar en el Reglament del Consell. Per redactar aquest Reglament, 
s’ha treballat a partir d’un text base, que està amb harmonia amb altres 
Reglaments de l’ajuntament (Esports, Salut,...). S’ha comptat amb l’assessoria de 
la Diputació, però hem fet el nostre propi reglament, a partir de les nostres 
necessitats. 
 
El Consell és assessor, però pot establir un Pla de mandat. 
 

- Montserrat Rosell diu que hi haurà un Consell permanent, format pel president/a, 
regidor/a, personal tècnic i pregunta per les entitats que hi vulguin participar, com 
ho han de fer. 
 

- Sebastià Jané respon que s’ha establert la participació de 4 persones de l’àmbit 
social i econòmic de la ciutat, a proposta de les entitats empresarials, 
econòmiques, les organitzacions sindicals i veïnals. 
 

- Tere Soler preferiria les entitats socials (Afectats per la Hipoteca, per exemple). En 
canvi no veu bé que les entitats empresarials hi siguin.  

- Montserrat Arroyo diu que el tipus d’entitat ve marcat per la Llei i el Decret. 
 

- Foix Sogas creu que sí que és necessari que empreses o representants del sector 
econòmic o social, més enllà de les entitats que treballen quotidianament en el 
sector, hi siguin representats ja que cal implicar-los en l’objectiu d’una societat 
més inclusiva i cohesionada. Per exemple promovent mesures de contractació de 
persones amb discapacitat.       

 
- Roberto Labandera explica que a la tardor hi haurà un altre Consell. Es pot decidir 

la forma de funcionar. Respecte a l’Associació Ressò, diu que està formada per 
unes entitats que aquí ja hi són representades. 
 

- Raquel Avilés no veu que hi hagi cap representant de l’Associació Ressò, ja que és 
una altra entitat amb un altre NIF diferent de l’Ajuntament (que és qui el va 
impulsar).  
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- Tere Soler manifesta que aquest Consell ha de ser representatiu de la societat de 

Vilafranca i ha de poder incidir en l’Ajuntament. Troba a faltar més col·lectius amb 
risc d’exclusió, perquè hi siguin representats (com els nouvinguts, ...) 
 

- Roberto Labandera llegeix uns paràgrafs de la Llei que regula els Serveis Socials i 
comenta que l’associació Ressò no fa treball global de serveis socials; que totes les 
entitats tenen el dret a veu; que es fomenta la funció de la iniciativa social i que 
cal separar els conceptes Pla de Mandat i Consell assessor. Aquest últim no seria 
operatiu si té massa representants. 
 

- Montserrat Rosell planteja que potser s’hauria d’excloure l’entitat Fem Pinya i 
posar-hi l’associació Ressò. 
 

- Roberto Labandera respon que no es pot treure cap entitat, perquè es tracta 
d’entitats que ara ja hi són i que estan registrades en el corresponent Registre 
d’Entitats. 
 

- Raquel Avilés proposa que hi siguin representades totes les entitats que fan 
prestació de serveis a l’Ajuntament (en lloc de posar el nombre de tres entitats). 
Es tracta de deixar-ho obert, per si en un futur les coses canvien. 
 

- Tere Soler demana que s’hi incorporin tres persones més, representants 
d’aquestes entitats. 
 

- Roberto Labandera planteja que es podria posar que hi sigui representada 
l’Associació Ressò, sempre que es cregui convenient per part del Consell (per si en 
un futur, per exemple, desaparegués el projecte del rebost solidari). 
 

- Rosa Colomé explica que es fan comissions tècniques, perquè hi pugui participar 
tothom. Les comissions tècniques, formades per diferents entitats, són les que 
treballen a nivell de carrer. Desprès aquella comissió tècnica pot dissoldre’s perquè 
s’ha creat per un tema concret. 
Des del plenari del Consell es tracten els temes treballats en les comissions 
tècniques. Si el consell està format per moltes persones no serà operatiu, no ens 
entendrem.  
Finalment, posa l’exemple de les comissions de gent gran, que treballen els temes 
i en les que hi són representades moltes associacions i entitats. 
 

- Raquel Avilés diu que llavors s’haurien de crear més comissions, com la  
d’emergència social o una comissió de pobresa energètica (aquesta, creu que és 
molt urgent que es creï). 
 

- Sebastià Jané creu que la composició del Consell que es proposa en el Reglament, 
de vint persones, ja és prou representativa. Hi ha persones que representen a 
diverses entitats. 

 
- Raquel Avilés creu que s’haurà de decidir en les comissions quines entitats han de 

ser-hi representades, si han de ser entitats registrades, o no. 
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- Mireia Sàbat, respecte a un comentari que s’ha fet durant la reunió, diu que Creu 
Roja no fa assistencialisme, que hi ha tot un treball darrere, amb les famílies, etc. 
 

- Foix Sogas diu que en el Consell hi ha representats d’entitats de molts tipus, amb 
funcionaments i missions diferents però cal distingir tan la tasca dels serveis 
socials com les entitats prestadores de serveis socials especialitzats, com el Turó 
i altres, a l’hora de fer comentaris com que la nostra feina majoritàriament és 
paternalista i caritativa ja que això només demostra que no es coneix el 
funcionament intern de les entitats que hi són representades sinó també la llei 
de Serveis socials i els seus principis d’actuació. No obstant, és cert que algunes 
entitats actuen exclusivament amb voluntariat i que en alguna ocasió això pot 
portar a fer intervencions poc afortunades malgrat la seva dedicació, per tant, és 
molt important fer pedagogia contínuament, sobretot des d’aquests espais de 
participació i posada en comú, de la inclusió i el tractament a la diversitat.  

 
- Roberto Labandera insisteix en què cal redactar un Pla de Mandat del Consell i 

d’altra banda, la creació de comissions, amb les finalitats que es creguin adients. 
 
Pel que fa als treballadors socials i educadors socials, tothom considera que 
Serveis socials ho han de fer tot a la societat i no és així. 
Des de Serveis socials es treballa amb les persones perquè resolguin els seus 
problemes des de la seva autonomia.  
 
Afegeix que per tractar diverses problemàtiques ja tenim, per exemple: 

o Les comissions per maltractaments de dones i persones grans, que són 
unes comissions tècniques, transversals, en les que estan implicats 
l’Hospital, els Mossos d’esquadra, el Consell comarcal, Salut, Seguretat, la 
Policia local, 

o La comissió d’escolarització. 
 

- Montserrat Gené  afegeix que la comissió per maltractaments va néixer a partir de 
la detecció de necessitats per part dels professionals de Serveis Socials i es tracten 
els problemes de forma transversal: Hospital, atenció immediata, creació d’un 
Protocol, seguiment del protocol, etc. 

- Tere Soler opina que s’hauria d’explicar tot això en el sí del Consell, 
- Sebastià Jané respon que el Protocol de maltractaments ja s’ha explicat en el sí del 

Consell d’Igualtat. 
- Rosa Colomé afegeix que es pot explicar quan es presenti la Memòria dels Serveis 

Socials-2014, en la propera reunió d’aquest Consell. 
- Montserrat Gené diu que se’n va fer difusió; es va explicar en una xerrada per 

gent gran (cicles comarcals 2013) 
 

- Roberto Labandera, referint-se a l’associació Ressò, explica que s’ha hagut de 
crear com associació o entitat, el 2012, per poder rebre alguna subvenció o ajut, 
amb el suport de la Diputació. 
 

- Tere Soler demana que quan es convoquin les reunions del Consell es passi la 
documentació que s’hi tractarà en un termini de quinze dies, abans de la reunió. 
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- Roberto Labandera respon que el Reglament ja estableix que al fer la convocatòria 
es passi la documentació que es tractarà en la sessió i que això es farà amb una 
antelació mínima de quinze dies. 
 

- Raquel Avilés demana, respecte a Cáritas, que hi hagi dos representants en lloc de 
un com estableix el nou Reglament. Actualment hi ha dos representants de 
Cáritas, una persona tècnica i una voluntària. Dit això, diu que Cáritas va 
presentar un escrit a l’Ajuntament pel qual demanava la presència d’aquestes 
persones en el sí del Consell i que se’ls va contestar l’escrit. 

- Montserrat Arroyo respon que es preguntarà a secretaria sobre aquest tema i 
sobre la resposta donada per l’ajuntament. 

 
- Foix Sogas manifesta que en la Comissió municipal per les persones amb 

discapacitat, també hi pot haver un representant de salut mental, el CSMIJ, i Tere 
Soler planteja també el CDIAP. 

- Roberto Labandera diu que ja hi és un representant del CDIAP a la Comissió. 
 
Dit això, afegeix que l’article 28.1 del Reglament del Consell dóna un ventall molt 
ampli per incorporar alguna entitat més. 
 

Finalment, Montserrat Arroyo conclou que es presentarà el Reglament del Consell 
municipal de Serveis Socials a les comissions informatives i posteriorment al Ple 
municipal, perquè s’aprovi inicialment el Reglament. Després s’obre un període de trenta 
dies per poder presentar esmenes, al·legacions, etc. a partir de la publicació en el BOPB. 
 
 
I sense cap altre tema a tractar s'aixeca la sessió a les nou del vespre, signant aquesta 
acta la presidenta, junt amb la secretària que ho certifico.  
 
 
 
 
 
 

Sra. Montserrat Arroyo Ferrando   Sra. M. Dolors Vendrell Gual 
Presidenta      Secretària 


