
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 
la Sala de reunions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Penedès, núm. 3, 2a. planta
ordinària i en primera convocatòria, presidida 
l’assistència de les següents persones: 
 
Dels/de les representants dels grups municipals: 
- Sra. Mònica Hill Giménez, en substitució del Sr.
- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP)

- Sr. Josep Sala, en substitució de la Sr
 
I dels/de les representants de les entitats i associacions: 
- Sra. Vanesa González González
- Sra. Roser Lozano Sánchez
- Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat)
- Sra. Olga Morència Pallejà (Col·legi d’Educadores i 
- Sra. Dolors Roqué Carreras, en substitució de la Sra. 
municipal pel Benestar de la Gent Gran),
- Sra. Montserrat Rosell Mata (Fundació Amàlia Soler), 
- Sra. Mireia Sàbat Rius (Creu Roja Alt 
- Sra. Gemma Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat), 
- Sr. Gerard Santos Salinas (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf), 
- Sra. Maria Sardà Raventós (Sindicat UGT)
- Sra. Foix Sogas Casanova
Discapacitat), 
 
S’excusen : 
- Sra. Àssen Cámara i Pérez, vicepresidenta
 
- Sra. Olga Alarcón i Moreno (PP),
- Sra. Alexandra Torres i Sànchez (PSC),
 
- Sra. Francesca Pascual Yebra 
- Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí),
- Sra. Beatriz Reina Carrión (AAVV del barri de Les Clotes),
 
Assisteixen també les següents persones:
- Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi, cap 
- Sr. Francesc Xavier Senabre Via,
 
- Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies,
- Sra. Montserrat Gené Giralt, coordinadora 
Dependència, 
 
- Sr. Miquel Aiguadé, de Càritas
- Sra. Rosa Raventós, de la Fundació Amàlia Soler
 
 
Actua de secretària la Sra. M

 

A Vilafranca del Penedès, el dia 3 d’octubre de 2016, a les set de 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones

3, 2a. planta- , el Consell Municipal de Serveis Socials
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:  
ica Hill Giménez, en substitució del Sr. Juli Silvestre i Martínez 

(CUP) 
. Josep Sala, en substitució de la Sra. Verónica Cenjor i Rodríguez (VeC), 

I dels/de les representants de les entitats i associacions:  
Vanesa González González (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Sra. Roser Lozano Sánchez (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran
Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat) 
Sra. Olga Morència Pallejà (Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya),

Dolors Roqué Carreras, en substitució de la Sra. Remei Surià Fillion (Comissió 
municipal pel Benestar de la Gent Gran), 

Sra. Montserrat Rosell Mata (Fundació Amàlia Soler),  
Sra. Mireia Sàbat Rius (Creu Roja Alt Penedès), 
Sra. Gemma Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 

Sr. Gerard Santos Salinas (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 

Sra. Maria Sardà Raventós (Sindicat UGT) 
Sogas Casanovas (Comissió municipal pel Benestar 

, vicepresidenta (CiU) 

Sra. Olga Alarcón i Moreno (PP), 
Sra. Alexandra Torres i Sànchez (PSC), 

Sra. Francesca Pascual Yebra (Càritas Interparroquial de Vilafranca),
Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí),
Sra. Beatriz Reina Carrión (AAVV del barri de Les Clotes), 

Assisteixen també les següents persones: 
Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi, cap de Serveis Socials, 

Xavier Senabre Via, adjunt al cap de Serveis Socials,

Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies,
Gené Giralt, coordinadora de l’Equip d’atenció a la 

Sr. Miquel Aiguadé, de Càritas Diocesana, 
Sra. Rosa Raventós, de la Fundació Amàlia Soler.  

Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual.  

 

 

 

 la tarda, es reuneix a 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) - a la plaça 

el Consell Municipal de Serveis Socials; en sessió 
pel Sr. Ramon Zaballa Serra; amb 

Juli Silvestre i Martínez (ERC) 

a. Verónica Cenjor i Rodríguez (VeC),  

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya), 
de la Gent Gran), 

Educadors Socials de Catalunya), 
Remei Surià Fillion (Comissió 

Sra. Gemma Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 

Sr. Gerard Santos Salinas (Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i 

Benestar de les Persones amb 

(Càritas Interparroquial de Vilafranca), 
Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí), 

adjunt al cap de Serveis Socials,  

Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies, 
quip d’atenció a la Gent Gran i 



 

 
 
1r.)  Ramon Zaballa, juntament amb la coordinadora del servei del SIAD, Esther Serret, 
presenta els diferents espais que conformen el SIAD (
d’espera, els espais on es fa atenció psicològica i jurídica a les persones usuàries del 
Servei, etc.) En la mateixa planta s’hi han ubicat també els serveis 
Solidaritat i Cooperació, a banda del servei de Convivència i Ciutadania, que ja hi era. 
 
Ramon Zaballa destaca que el passat mes d’agost es va
dependències, en les quals s’ha 
donant com a resultat un espai molt digne. S’han volgut unificar tots els serveis en un 
mateix espai, cosa que suposa una economia d’esforços i l
 
Dit això i abans de l’inici de la reunió, comenta que la vicepresidenta del Consell
Assen Cámara, no podrà assistir a aquestes reunions abans de les 8h del vespre, per 
motius laborals. Per la qual cosa planteja als membres assistents si aniria bé convocar 
les reunions a aquella hora. 
Hi ha diverses intervencions, després de les qua
canvi d’horari i per tant, se seguiran convocant a les 7h de la tarda.
 
 
Tot seguit fa esment de l’ordre del dia
reunió; presentació dels canvis en la direcció dels Se
aprovació del document de propostes de la Comissió Tècnica d’Infància
Cercles de Comparació (Diputació de Barcelona) sobre els serveis socials de Vilafranca 
del Penedès, corresponent a l’any 2015;  
municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat sobre les seves activitats i 
finalment, el torn obert d’intervencions.
 
 
2n.)   Aprovació de l’acta de la reunió anterior
 
S’aprova per assentiment l’acta de la reunió del dia 
 
 
3r.)  Presentació dels canvis en la direcció dels Serveis Socials municipals
 
A finals d’aquest mes d’octubre l’actual cap de Serveis Socials, Sr. Roberto Labandera, 
es prejubila. Per tant i en previsió d’aquest fet, a mitjans del mes de juliol es va 
nomenar com a adjunt al cap de Serveis Socials el Sr. Francesc Xavier Senabre
presenta), per tal que es vagi fen
que hagin preparat el canvi amb 
Serveis Socials és un servei complex, difícil de gestionar.
d’aprenentatge, d’intercanvi d’informació i experiències, per una línia continuista de
Servei. A partir de l’1 de novembre, Francesc Xavier Senabre serà el nou cap de Serveis 
Socials. 
 
Dit això, fa un reconeixement públic a Roberto Labandera pels serveis prestats durant 
tots aquests anys i destaca que des que és el cap dels Serveis Socials
un servei que es trobava en un moment difícil.
 

 

Ramon Zaballa, juntament amb la coordinadora del servei del SIAD, Esther Serret, 
s diferents espais que conformen el SIAD (sala d’actes, despatxos, 

d’espera, els espais on es fa atenció psicològica i jurídica a les persones usuàries del 
Servei, etc.) En la mateixa planta s’hi han ubicat també els serveis 
Solidaritat i Cooperació, a banda del servei de Convivència i Ciutadania, que ja hi era. 

Ramon Zaballa destaca que el passat mes d’agost es van
les quals s’ha fet una remodelació i una inversió 

espai molt digne. S’han volgut unificar tots els serveis en un 
mateix espai, cosa que suposa una economia d’esforços i l’optimització de recursos.

abans de l’inici de la reunió, comenta que la vicepresidenta del Consell
Assen Cámara, no podrà assistir a aquestes reunions abans de les 8h del vespre, per 
motius laborals. Per la qual cosa planteja als membres assistents si aniria bé convocar 

 
Hi ha diverses intervencions, després de les quals es conclou que no va bé fer aquest 
canvi d’horari i per tant, se seguiran convocant a les 7h de la tarda.

’ordre del dia que es tractarà: Aprovació de l’acta de la darrera 
ls canvis en la direcció dels Serveis Socials municipals

aprovació del document de propostes de la Comissió Tècnica d’Infància
Cercles de Comparació (Diputació de Barcelona) sobre els serveis socials de Vilafranca 
del Penedès, corresponent a l’any 2015;  intervenció de les representants de l
municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat sobre les seves activitats i 

el torn obert d’intervencions. 

Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova per assentiment l’acta de la reunió del dia 16 de juny de 2016

dels canvis en la direcció dels Serveis Socials municipals

octubre l’actual cap de Serveis Socials, Sr. Roberto Labandera, 
en previsió d’aquest fet, a mitjans del mes de juliol es va 

nomenar com a adjunt al cap de Serveis Socials el Sr. Francesc Xavier Senabre
tal que es vagi fent el relleu amb temps. Vol agrair a Recursos Humans 

reparat el canvi amb l’antelació suficient per poder fer 
Serveis Socials és un servei complex, difícil de gestionar. Es tracta que hi hagi un temps 
d’aprenentatge, d’intercanvi d’informació i experiències, per una línia continuista de

A partir de l’1 de novembre, Francesc Xavier Senabre serà el nou cap de Serveis 

Dit això, fa un reconeixement públic a Roberto Labandera pels serveis prestats durant 
tots aquests anys i destaca que des que és el cap dels Serveis Socials

en un moment difícil. 

 

 

 

Ramon Zaballa, juntament amb la coordinadora del servei del SIAD, Esther Serret,  
sala d’actes, despatxos, sala 

d’espera, els espais on es fa atenció psicològica i jurídica a les persones usuàries del 
Servei, etc.) En la mateixa planta s’hi han ubicat també els serveis d’Igualtat, de 
Solidaritat i Cooperació, a banda del servei de Convivència i Ciutadania, que ja hi era.  

n estrenar aquestes 
fet una remodelació i una inversió molt importants, 

espai molt digne. S’han volgut unificar tots els serveis en un 
optimització de recursos. 

abans de l’inici de la reunió, comenta que la vicepresidenta del Consell, Sra. 
Assen Cámara, no podrà assistir a aquestes reunions abans de les 8h del vespre, per 
motius laborals. Per la qual cosa planteja als membres assistents si aniria bé convocar 

ls es conclou que no va bé fer aquest 
canvi d’horari i per tant, se seguiran convocant a les 7h de la tarda. 

Aprovació de l’acta de la darrera 
rveis Socials municipals; debat i 

aprovació del document de propostes de la Comissió Tècnica d’Infància; informació dels 
Cercles de Comparació (Diputació de Barcelona) sobre els serveis socials de Vilafranca 

nció de les representants de la Comissió 
municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat sobre les seves activitats i 

de 2016.  

dels canvis en la direcció dels Serveis Socials municipals. 

octubre l’actual cap de Serveis Socials, Sr. Roberto Labandera, 
en previsió d’aquest fet, a mitjans del mes de juliol es va 

nomenar com a adjunt al cap de Serveis Socials el Sr. Francesc Xavier Senabre (al qual 
Vol agrair a Recursos Humans 

per poder fer aquest relleu, ja que 
Es tracta que hi hagi un temps 

d’aprenentatge, d’intercanvi d’informació i experiències, per una línia continuista del 
A partir de l’1 de novembre, Francesc Xavier Senabre serà el nou cap de Serveis 

Dit això, fa un reconeixement públic a Roberto Labandera pels serveis prestats durant 
tots aquests anys i destaca que des que és el cap dels Serveis Socials ha posat ordre en 



 

Després, explica que hi haurà algun canvi en els membres d’aquest Consell: per decisió 
de la comissió municipal pel benestar 
reunions del consell la Sra. Dolors Roqué Carreras, que substituirà la Sra. Remei Surià 
Fillion (en representació de la comissió esmentada)
S’hauran d’aprovar els nomenaments i els canvis, per l’alcaldia.
 
 
 
4t.)  Debat i aprovació del document de propostes de la 
d’Infància.  
 
Ramon Zaballa explica que la Comissió tècnica d’Infància ha estat treballant durant un 
any i mig en l’elaboració del document de propostes que ara es presentarà. Algunes 
d’aquestes propostes són de competència municipal i cal
són. Dit això passa la paraula a Roberto Labandera perquè expliqui el document.
 
Roberto Labandera agraeix tota la feina feta per les persones que integren la Comissió 
tècnica d’Infància. El dia 16 de juny es va fer la prese
que van elaborar; es va iniciar un període de tres mesos per poder fer al·legacions i 
finalment s’ha elaborat un resum del document anterior, amb les propostes detallades i 
ordenades. 
  
El consell municipal de Serveis Socia
d’infància perquè complís amb tres encàrrecs: Redactar un informe sobre la situació de 
la infància i l’adolescència a Vilafranca, fer un inventari dels recursos locals per a aquests 
col·lectius i finalment proposar mesures preventives per reduir els riscos d’exclusió.
Es va crear una taula de treball amb personal tècnic de diversos àmbits
educació, etc., per portar a terme el
 
En la reunió d’avui s’hauria d
les incorporacions o modificacions que es considerin adients, 
establir un ordre de prioritats per dur a terme les propostes. Amb això acabarien els 
treballs de la comissió tècnica d’infància.
 
Els diferents apartats del document de mesures són
 

1. Situació de les famílies i impacte sobre el menor.
2. La necessitat de nous instruments de suport a les famílies, a l’escola i fora de 

l’escola. 
3. L’atenció a les famílies vulner
4. L’impuls de models d’intervenció educativa i socioeducativa que redueixin 

l’impacte de la desigualtat.
5. Factors de foment de la igualtat que cal mantenir i ampliar a l’actual oferta 

municipal d’ajuts. 
6. El canvi de la demanda 

sistemes d’intervenció.
7. El treball en xarxa dels operadors que treballen amb infància i l’adolescencia.

 
Per començar, és important la definició del concepte actual de pobresa: un infant està en 
situació de pobresa en funció de la situació del seu voltant, és a dir, si està en 

 

explica que hi haurà algun canvi en els membres d’aquest Consell: per decisió 
municipal pel benestar de la gent gran, a partir d’ara assistirà a les 
sell la Sra. Dolors Roqué Carreras, que substituirà la Sra. Remei Surià 

(en representació de la comissió esmentada).  
S’hauran d’aprovar els nomenaments i els canvis, per l’alcaldia. 

Debat i aprovació del document de propostes de la 

Ramon Zaballa explica que la Comissió tècnica d’Infància ha estat treballant durant un 
any i mig en l’elaboració del document de propostes que ara es presentarà. Algunes 
d’aquestes propostes són de competència municipal i caldrà assumir

araula a Roberto Labandera perquè expliqui el document.

Roberto Labandera agraeix tota la feina feta per les persones que integren la Comissió 
tècnica d’Infància. El dia 16 de juny es va fer la presentació del document de propostes 
que van elaborar; es va iniciar un període de tres mesos per poder fer al·legacions i 
finalment s’ha elaborat un resum del document anterior, amb les propostes detallades i 

El consell municipal de Serveis Socials va acordar la creació d’una Comissió tècnica 
d’infància perquè complís amb tres encàrrecs: Redactar un informe sobre la situació de 
la infància i l’adolescència a Vilafranca, fer un inventari dels recursos locals per a aquests 

oposar mesures preventives per reduir els riscos d’exclusió.
Es va crear una taula de treball amb personal tècnic de diversos àmbits

portar a terme el treball.  

En la reunió d’avui s’hauria d’aprovar el document de propostes que 
les incorporacions o modificacions que es considerin adients, i 
establir un ordre de prioritats per dur a terme les propostes. Amb això acabarien els 

ica d’infància. 

Els diferents apartats del document de mesures són els següents: 

Situació de les famílies i impacte sobre el menor. 
La necessitat de nous instruments de suport a les famílies, a l’escola i fora de 

L’atenció a les famílies vulnerables en l’horari extraescolar. 
L’impuls de models d’intervenció educativa i socioeducativa que redueixin 
l’impacte de la desigualtat. 
Factors de foment de la igualtat que cal mantenir i ampliar a l’actual oferta 

El canvi de la demanda social, obliga a un canvi de rol dels operadors i dels 
sistemes d’intervenció. 
El treball en xarxa dels operadors que treballen amb infància i l’adolescencia.

Per començar, és important la definició del concepte actual de pobresa: un infant està en 
ió de pobresa en funció de la situació del seu voltant, és a dir, si està en 

 

 

 

explica que hi haurà algun canvi en els membres d’aquest Consell: per decisió 
de la gent gran, a partir d’ara assistirà a les 

sell la Sra. Dolors Roqué Carreras, que substituirà la Sra. Remei Surià 

Debat i aprovació del document de propostes de la Comissió Tècnica 

Ramon Zaballa explica que la Comissió tècnica d’Infància ha estat treballant durant un 
any i mig en l’elaboració del document de propostes que ara es presentarà. Algunes 

drà assumir-les; d’altres no ho 
araula a Roberto Labandera perquè expliqui el document. 

Roberto Labandera agraeix tota la feina feta per les persones que integren la Comissió 
ntació del document de propostes 

que van elaborar; es va iniciar un període de tres mesos per poder fer al·legacions i 
finalment s’ha elaborat un resum del document anterior, amb les propostes detallades i 

ls va acordar la creació d’una Comissió tècnica 
d’infància perquè complís amb tres encàrrecs: Redactar un informe sobre la situació de 
la infància i l’adolescència a Vilafranca, fer un inventari dels recursos locals per a aquests 

oposar mesures preventives per reduir els riscos d’exclusió. 
Es va crear una taula de treball amb personal tècnic de diversos àmbits: salut, sanitat, 

’aprovar el document de propostes que ara presentarà, amb 
 més endavant caldrà 

establir un ordre de prioritats per dur a terme les propostes. Amb això acabarien els 

La necessitat de nous instruments de suport a les famílies, a l’escola i fora de 

L’impuls de models d’intervenció educativa i socioeducativa que redueixin 

Factors de foment de la igualtat que cal mantenir i ampliar a l’actual oferta 

social, obliga a un canvi de rol dels operadors i dels 

El treball en xarxa dels operadors que treballen amb infància i l’adolescencia. 

Per començar, és important la definició del concepte actual de pobresa: un infant està en 
ió de pobresa en funció de la situació del seu voltant, és a dir, si està en 



 

desavantatge en relació amb la situació i les oportunitats de la societat en la que viu. En 
la societat actual hi ha moltes desigualtats i aquest fet va en augment.
 
Unes quantes de les propostes que conté el document
final d’aquesta acta s’annexa el document complet que s’aprovi
 
Pel que fa a l’atenció a les famílies vulnerables en horari extraescolar, cal plantejar
què passa fora de l’escola, quan l’infant/adolescent acaba l’horari escolar. Es detecta la 
necessitat d’incrementar els recursos del reforç educatiu (no només a nivell acadèmic 
sinó també d’adquisició de valors, 
pares). 
 
S’hauria d’ampliar el nombre de places de la Casa Petita (30 places), del Centre obert 
(25 places) i del Projecte adolescents i famílies (25 places). Aquests són serveis 
d’inserció socioeducativa, obligatoris per a l’Ajuntament
Programa signat amb la Generalitat.
aplicant nous models d’intervenció
implicació. 

- Mònica Hill demana aclariment sobre aquest punt.
- Roberto Labandera respon que tenim, per exe

deriven menors de serveis socials. E
en els centres escolars, treballar vinculats amb les escoles.

- Ramon Zaballa afegeix que més que ampliar el nombre de places del Centre 
obert es voldria que la intervenció es pogués fer a través dels 
educatius. 
 

- Roberto Labandera explica que 
els Centre oberts. Voldríem també un decret que regulés la infància de 0 a 3 
anys i l’adolescència.

 
S’hauria d’incrementar l’oferta de reforç educatiu, que es fa actualment des de Creu 
Roja, l’associació Alkantara, la Llum del Nord, etc.

 
Hi ha persones usuàries de serv
dificulta la seva integració. Caldrà treballar conjuntament amb les entitats que 
aquesta oferta. 

 
Pel que fa a l’oferta d’activitats extraescolars d’iniciativa social, hi ha escoles molt 
implicades en el tema i d’altres
canvi per a adolescents n’hi ha molt poca o gens. Cal posar èmfasi en els cicles superiors 
de primària i d’ESO. 

 
- Mònica Luna pregunta si s’hauran de reforçar els centr

aquesta intervenció des dels centres,
- Roberto Labandera respon que sí. Caldrà trobar espais en els centres educatius i 

optimitzar recursos. El Centre obert té els seus costos, actualment costa uns 
110.000 euros a l’any, per a 25 

 
- Ramon Zaballa pregunta si e

apartats. 

 

desavantatge en relació amb la situació i les oportunitats de la societat en la que viu. En 
la societat actual hi ha moltes desigualtats i aquest fet va en augment.

de les propostes que conté el document es resumeixen 
final d’aquesta acta s’annexa el document complet que s’aprovi: 

Pel que fa a l’atenció a les famílies vulnerables en horari extraescolar, cal plantejar
, quan l’infant/adolescent acaba l’horari escolar. Es detecta la 

necessitat d’incrementar els recursos del reforç educatiu (no només a nivell acadèmic 
e valors, de nous hàbits; tant per als menors com pe

pliar el nombre de places de la Casa Petita (30 places), del Centre obert 
Projecte adolescents i famílies (25 places). Aquests són serveis 

d’inserció socioeducativa, obligatoris per a l’Ajuntament, perquè ho t
gnat amb la Generalitat. Aquesta ampliació del nombre de places seria 

aplicant nous models d’intervenció, més a prop del sistema educatiu i amb la seva 

Mònica Hill demana aclariment sobre aquest punt. 
Roberto Labandera respon que tenim, per exemple, el Centre obert 
deriven menors de serveis socials. Es planteja que la intervenció es pugui fer 
en els centres escolars, treballar vinculats amb les escoles.
Ramon Zaballa afegeix que més que ampliar el nombre de places del Centre 
obert es voldria que la intervenció es pogués fer a través dels 

Roberto Labandera explica que existeix un decret de la Generalitat que regula 
ts. Voldríem també un decret que regulés la infància de 0 a 3 

anys i l’adolescència. 

crementar l’oferta de reforç educatiu, que es fa actualment des de Creu 
Roja, l’associació Alkantara, la Llum del Nord, etc. 

Hi ha persones usuàries de serveis socials que no parlen ni català 
Caldrà treballar conjuntament amb les entitats que 

Pel que fa a l’oferta d’activitats extraescolars d’iniciativa social, hi ha escoles molt 
d’altres, no tant. En l’etapa de primària hi ha molta oferta, en 

canvi per a adolescents n’hi ha molt poca o gens. Cal posar èmfasi en els cicles superiors 

Mònica Luna pregunta si s’hauran de reforçar els centres educatius per poder fer 
aquesta intervenció des dels centres, 
Roberto Labandera respon que sí. Caldrà trobar espais en els centres educatius i 
optimitzar recursos. El Centre obert té els seus costos, actualment costa uns 
110.000 euros a l’any, per a 25 places. 

Ramon Zaballa pregunta si es vol anar aprovant el document que es presenta per 

 

 

 

desavantatge en relació amb la situació i les oportunitats de la societat en la que viu. En 
la societat actual hi ha moltes desigualtats i aquest fet va en augment. 

es resumeixen tot seguit, si bé al 

Pel que fa a l’atenció a les famílies vulnerables en horari extraescolar, cal plantejar-se 
, quan l’infant/adolescent acaba l’horari escolar. Es detecta la 

necessitat d’incrementar els recursos del reforç educatiu (no només a nivell acadèmic 
s menors com per als 

pliar el nombre de places de la Casa Petita (30 places), del Centre obert 
Projecte adolescents i famílies (25 places). Aquests són serveis 

perquè ho té en el Contracte 
Aquesta ampliació del nombre de places seria 

més a prop del sistema educatiu i amb la seva 

mple, el Centre obert al qual es 
que la intervenció es pugui fer 

en els centres escolars, treballar vinculats amb les escoles. 
Ramon Zaballa afegeix que més que ampliar el nombre de places del Centre 
obert es voldria que la intervenció es pogués fer a través dels propis espais 

n decret de la Generalitat que regula 
ts. Voldríem també un decret que regulés la infància de 0 a 3 

crementar l’oferta de reforç educatiu, que es fa actualment des de Creu 

català ni castellà, cosa que 
Caldrà treballar conjuntament amb les entitats que ja donen 

Pel que fa a l’oferta d’activitats extraescolars d’iniciativa social, hi ha escoles molt 
no tant. En l’etapa de primària hi ha molta oferta, en 

canvi per a adolescents n’hi ha molt poca o gens. Cal posar èmfasi en els cicles superiors 

es educatius per poder fer 

Roberto Labandera respon que sí. Caldrà trobar espais en els centres educatius i 
optimitzar recursos. El Centre obert té els seus costos, actualment costa uns 

vol anar aprovant el document que es presenta per 



 

- Mònica Hill diu que falta concretar com es durà a terme cada una de les propostes 
que s’hi fan. 

- Ramon Zaballa respon que ara només es fan propostes. Més endav
avaluar-ho, establir un calendari de les actuacions, etc.
 

- S’acorda que s’anirà aprovant 
 
 

Pel que fa al servei de vetllador/a en horari de menjador escolar, ara l’Ajuntament 
n’assumeix el seu cost. És una decisió polít
Caldrà vetllar, des de l’ajuntament, pe
seva formació. 

 
Des de l’Ajuntament, cal promoure el lleure inclusiu. Fer programes de difusió de la 
diversitat funcional i salut mental a les escoles i instituts. Incentivar a través dels 
consells escolars de centre el compromís dels claustres a incorporar en el programa 
lectiu propostes que hi hagi en el PAE o PSEC sobre atenció a la diversitat.
 
Aviat a Vilafranca disposarem
alumnes amb discapacitat lleu o moderada, de 16 a 21 anys. Es tracta de l’Itinerari 
Formatiu Especialitzat (IFE). 
 
L’Ajuntament de Vilafranca dona suport pel que fa al lleure inclusiu, però no s’arriba a la 
totalitat de la demanda. Per exemple, si un pare sap que no hi ha servei de vetllador/a 
en el lleure, ja no porta l’infant a un casal d’estiu.
 

- Ramon Zaballa pregun
parlem d’activitats de lleure infantil.

- Roberto Labandera respon que sí. Per exemple, l’escola de bàsquet del Casal. 
Volem el lleure inclusiu. Així, totes les entitats que signen conveni amb 
l’Ajuntament de Vilafranca han d’incloure obligatòriament una clàusula en el 
conveni: garantir l’accés de les persones amb alguna discapacitat a les seves 
activitats i promoure activitats per a persones amb discapacitat.
 

- Ramon Zaballa planteja que portar a terme tote
el Document suposen un esforç econòmic. Per tant, hi ha la intenció d’anar 
incorporant algunes de les propostes en cada pressupost. Cada any se 
n’incorporaran algunes, fins al final de la legislatura.

 
- Mònica Hill, en relació a l’apartat 4 del Document, en el paràgraf que parla 

d’habilitar espais d’interrelació social pels joves, 
de Joves i si està contemplat en el pressupost del 2017.

- Ramon Zaballa respon que el Projecte
Joves és un objectiu de legislatura. Les inversions tenen el seu 
pressupost de 2017 no està prevista aquesta inversió.

 
Pel que fa als factors de foment d
municipal d’ajuts, Roberto Labandera explica que 
adquirir material escolar. Hi ha casos en què fins que no s’ha cobrat la subvenció, l’AMPA 
no avança l’import i per tant l’infant no pot adquirir el material
treball a fer amb les AMPAs. 

 

Mònica Hill diu que falta concretar com es durà a terme cada una de les propostes 

Ramon Zaballa respon que ara només es fan propostes. Més endav
ho, establir un calendari de les actuacions, etc. 

aprovant el document per apartats. 

Pel que fa al servei de vetllador/a en horari de menjador escolar, ara l’Ajuntament 
n’assumeix el seu cost. És una decisió política. Els recursos, però, són limitats.
Caldrà vetllar, des de l’ajuntament, per mantenir les hores de vetllador/a escolar i per la 

Des de l’Ajuntament, cal promoure el lleure inclusiu. Fer programes de difusió de la 
salut mental a les escoles i instituts. Incentivar a través dels 

consells escolars de centre el compromís dels claustres a incorporar en el programa 
lectiu propostes que hi hagi en el PAE o PSEC sobre atenció a la diversitat.

Aviat a Vilafranca disposarem d’un nou recurs per la formació postobligatòria per a 
alumnes amb discapacitat lleu o moderada, de 16 a 21 anys. Es tracta de l’Itinerari 
Formatiu Especialitzat (IFE).  

L’Ajuntament de Vilafranca dona suport pel que fa al lleure inclusiu, però no s’arriba a la 
totalitat de la demanda. Per exemple, si un pare sap que no hi ha servei de vetllador/a 
en el lleure, ja no porta l’infant a un casal d’estiu. 

Ramon Zaballa pregunta si també ens referim a activitats esportives quan 
parlem d’activitats de lleure infantil. 
Roberto Labandera respon que sí. Per exemple, l’escola de bàsquet del Casal. 
Volem el lleure inclusiu. Així, totes les entitats que signen conveni amb 

de Vilafranca han d’incloure obligatòriament una clàusula en el 
conveni: garantir l’accés de les persones amb alguna discapacitat a les seves 
activitats i promoure activitats per a persones amb discapacitat.

Ramon Zaballa planteja que portar a terme totes les propostes relacionades en 
el Document suposen un esforç econòmic. Per tant, hi ha la intenció d’anar 
incorporant algunes de les propostes en cada pressupost. Cada any se 
n’incorporaran algunes, fins al final de la legislatura. 

Mònica Hill, en relació a l’apartat 4 del Document, en el paràgraf que parla 
d’habilitar espais d’interrelació social pels joves, pregunta si es refereix al Casal 
de Joves i si està contemplat en el pressupost del 2017. 
Ramon Zaballa respon que el Projecte de dinamització ja s’ha fet. El Casal de 
Joves és un objectiu de legislatura. Les inversions tenen el seu 
pressupost de 2017 no està prevista aquesta inversió. 

foment de la igualtat que cal mantenir i ampliar l’act
municipal d’ajuts, Roberto Labandera explica que encara hi ha infants que no poden 

ha casos en què fins que no s’ha cobrat la subvenció, l’AMPA 
i per tant l’infant no pot adquirir el material

 

 

 

 

Mònica Hill diu que falta concretar com es durà a terme cada una de les propostes 

Ramon Zaballa respon que ara només es fan propostes. Més endavant caldrà 

Pel que fa al servei de vetllador/a en horari de menjador escolar, ara l’Ajuntament 
ica. Els recursos, però, són limitats. 

les hores de vetllador/a escolar i per la 

Des de l’Ajuntament, cal promoure el lleure inclusiu. Fer programes de difusió de la 
salut mental a les escoles i instituts. Incentivar a través dels 

consells escolars de centre el compromís dels claustres a incorporar en el programa 
lectiu propostes que hi hagi en el PAE o PSEC sobre atenció a la diversitat. 

d’un nou recurs per la formació postobligatòria per a 
alumnes amb discapacitat lleu o moderada, de 16 a 21 anys. Es tracta de l’Itinerari 

L’Ajuntament de Vilafranca dona suport pel que fa al lleure inclusiu, però no s’arriba a la 
totalitat de la demanda. Per exemple, si un pare sap que no hi ha servei de vetllador/a 

ta si també ens referim a activitats esportives quan 

Roberto Labandera respon que sí. Per exemple, l’escola de bàsquet del Casal. 
Volem el lleure inclusiu. Així, totes les entitats que signen conveni amb 

de Vilafranca han d’incloure obligatòriament una clàusula en el 
conveni: garantir l’accés de les persones amb alguna discapacitat a les seves 
activitats i promoure activitats per a persones amb discapacitat. 

s les propostes relacionades en 
el Document suposen un esforç econòmic. Per tant, hi ha la intenció d’anar 
incorporant algunes de les propostes en cada pressupost. Cada any se 

Mònica Hill, en relació a l’apartat 4 del Document, en el paràgraf que parla 
pregunta si es refereix al Casal 

de dinamització ja s’ha fet. El Casal de 
Joves és un objectiu de legislatura. Les inversions tenen el seu tempus. En el 

a igualtat que cal mantenir i ampliar l’actual oferta 
hi ha infants que no poden 

ha casos en què fins que no s’ha cobrat la subvenció, l’AMPA 
i per tant l’infant no pot adquirir el material. Hi ha, per tant, un 



 

- Ramon Zaballa explica que 
les que tenen menys recursos.
Es compromet a parlar amb 
adquireixin el compromís d’avanç
cobrin a les famílies només la part que els pertoca. 
l’import a les famílies i des
es soluciona res, perquè provoca que els infants c
llibres més tard, amb les conseqüències que això pot tenir per als 
seu aprenentatge.  
A més, cal tenir en compte que l’Ajuntament paga trimestralment a les escoles 
els ajuts escolars. 
 

Pel que fa al treball col·laboratiu en xarxa, cal un canvi d’actitud de la societat. 
Es treballa tot l’entorn de l’individu. És un treball coordinat amb Sanitat, Ensenyament, 
Serveis Socials, ..., per arribar a un treball en xarxa.
 

- Ramon Zaballa diu que 
tenim i per tal de defensar
Pel que fa a ensenyament, hi ha un projecte de treball amb la Diputació, sobre 
l’absentisme escolar.
 
Al final del document s’esmenten els 
als escenaris de treball en comú que ja estan en marxa i que conformen la 
base del treball en xarxa.

- Mireia Sàbat diu que 
escenaris de treball en comú que ja estan en marxa i que c
del treball en xarxa (Creu Roja, etc.)

- S’accepta aquesta esmena i s’incorpora un nou punt (8è.) que diu : “El treball 
en xarxa i en escenaris de participació ciutadana (Comissió pel Benestar de les 
Persones amb Discapacitat; Consell Munici
serveis socials municipals i les entitats de treball social (Creu Roja, Càritas, 
Associació Ressò).” 

 
- Ramon Zaballa comenta que caldrà concretar per quines propostes comencem 

al 2017; com tractem la diversitat i explica, 
l’any 2015 s’hi van dedicar 5.300 euros, mentre que al 2016
euros. 

- Arran d’una observació feta per Miquel Aiguadé, referida al Casal d’estiu, 
Ramon Zaballa explica que s’atén el nombre d’infants en base a u
mínima de qualitat. Aquest any s’han pogut oferir beques pel Casal d’estiu més 
pel menjador; en canvi al 2015 els infants que només tenien la beca pel casal 
d’estiu i no pel menjador, aquesta es va perdre. També s’ha explicat abans que 
aquest any els infants han pogut gaudir de més setmanes del Casal d’estiu.
 

S’aprova en la seva totalitat el document de propostes que s’ha presentat, amb la 
incorporació del nou punt a què s’ha fet referència 
xarxa amb les entitats de treball social
 
Finalment, Ramon Zaballa diu 
que caldrà concretar en un full de ruta, en cada pressupost municipal.

 

Ramon Zaballa explica que hi ha escoles que ho han solucionat i són 
les que tenen menys recursos. 
Es compromet a parlar amb servei d’Ensenyament, per tal que les AMPAs 
adquireixin el compromís d’avançar en el tema; que cedeixin el material i els 
cobrin a les famílies només la part que els pertoca. Actualment, fan 
l’import a les famílies i desprès els retornen la diferència. D’aquesta forma no 

es, perquè provoca que els infants comprin el mate
llibres més tard, amb les conseqüències que això pot tenir per als 

 
A més, cal tenir en compte que l’Ajuntament paga trimestralment a les escoles 

 

Pel que fa al treball col·laboratiu en xarxa, cal un canvi d’actitud de la societat. 
Es treballa tot l’entorn de l’individu. És un treball coordinat amb Sanitat, Ensenyament, 
Serveis Socials, ..., per arribar a un treball en xarxa. 

Ramon Zaballa diu que tots hem de treballar en base als drets i deures que 
tenim i per tal de defensar-los. 
Pel que fa a ensenyament, hi ha un projecte de treball amb la Diputació, sobre 
l’absentisme escolar. 

Al final del document s’esmenten els 7 recursos que tenim actualment
treball en comú que ja estan en marxa i que conformen la 

base del treball en xarxa. 
Mireia Sàbat diu que hi troba a faltar les entitats de treball social, pel que fa als 
escenaris de treball en comú que ja estan en marxa i que c
del treball en xarxa (Creu Roja, etc.) 
S’accepta aquesta esmena i s’incorpora un nou punt (8è.) que diu : “El treball 
en xarxa i en escenaris de participació ciutadana (Comissió pel Benestar de les 
Persones amb Discapacitat; Consell Municipal de Serveis Socials) entre els 
serveis socials municipals i les entitats de treball social (Creu Roja, Càritas, 
Associació Ressò).”  

comenta que caldrà concretar per quines propostes comencem 
al 2017; com tractem la diversitat i explica, pel que fa al Casal d’Estiu, que 
l’any 2015 s’hi van dedicar 5.300 euros, mentre que al 2016

Arran d’una observació feta per Miquel Aiguadé, referida al Casal d’estiu, 
Ramon Zaballa explica que s’atén el nombre d’infants en base a u
mínima de qualitat. Aquest any s’han pogut oferir beques pel Casal d’estiu més 
pel menjador; en canvi al 2015 els infants que només tenien la beca pel casal 
d’estiu i no pel menjador, aquesta es va perdre. També s’ha explicat abans que 

els infants han pogut gaudir de més setmanes del Casal d’estiu.

S’aprova en la seva totalitat el document de propostes que s’ha presentat, amb la 
incorporació del nou punt a què s’ha fet referència anteriorment, rel

s de treball social. 

Finalment, Ramon Zaballa diu que aquest document de propostes és un document base 
que caldrà concretar en un full de ruta, en cada pressupost municipal.

 

 

 

i ha escoles que ho han solucionat i són justament 

Ensenyament, per tal que les AMPAs 
ar en el tema; que cedeixin el material i els 

Actualment, fan pagar tot 
n la diferència. D’aquesta forma no 

omprin el materials o els 
llibres més tard, amb les conseqüències que això pot tenir per als infants en el 

A més, cal tenir en compte que l’Ajuntament paga trimestralment a les escoles 

Pel que fa al treball col·laboratiu en xarxa, cal un canvi d’actitud de la societat.  
Es treballa tot l’entorn de l’individu. És un treball coordinat amb Sanitat, Ensenyament, 

tots hem de treballar en base als drets i deures que 

Pel que fa a ensenyament, hi ha un projecte de treball amb la Diputació, sobre 

recursos que tenim actualment, referits 
treball en comú que ja estan en marxa i que conformen la 

troba a faltar les entitats de treball social, pel que fa als 
escenaris de treball en comú que ja estan en marxa i que conformen la base 

S’accepta aquesta esmena i s’incorpora un nou punt (8è.) que diu : “El treball 
en xarxa i en escenaris de participació ciutadana (Comissió pel Benestar de les 

pal de Serveis Socials) entre els 
serveis socials municipals i les entitats de treball social (Creu Roja, Càritas, 

comenta que caldrà concretar per quines propostes comencem 
pel que fa al Casal d’Estiu, que 

l’any 2015 s’hi van dedicar 5.300 euros, mentre que al 2016 han estat 11.000 

Arran d’una observació feta per Miquel Aiguadé, referida al Casal d’estiu, 
Ramon Zaballa explica que s’atén el nombre d’infants en base a una quota 
mínima de qualitat. Aquest any s’han pogut oferir beques pel Casal d’estiu més 
pel menjador; en canvi al 2015 els infants que només tenien la beca pel casal 
d’estiu i no pel menjador, aquesta es va perdre. També s’ha explicat abans que 

els infants han pogut gaudir de més setmanes del Casal d’estiu. 

S’aprova en la seva totalitat el document de propostes que s’ha presentat, amb la 
anteriorment, relatiu al treball en 

de propostes és un document base 
que caldrà concretar en un full de ruta, en cada pressupost municipal. 



 

Demà mateix es lliurarà el document aprovat a tots els/les caps dels serveis,  
coordinadors/res dels serveis i el personal tècnic, perquè en tinguin coneixement i 
puguin veure els compromisos que els afecten. Més endavant ja se’ls explicaran amb 
més detall les propostes.   
 
 
5è.)  Informació dels Cercles de Comparació (Diputació de Bar
serveis socials de Vilafranca 
 
Ramon Zaballa diu que encara 
2015. Tanmateix, avança que disposem 
Vilafranca, que són molt positives

1. El pes de la despesa 
mitjana, 

2. La ràtio de personal de Serveis socials també és superior a la mitjana 
3. Les llistes d’espera a Serveis socials

 
Dit això, conclou que quan es disposin de totes les dades 
presentaran en el sí del Consell, mitjançant una presentació en 
 
 
6è.)  Intervenció de les representants de la Comissió munici
les Persones amb Discapacitat sobre les seves activitats
 
Les dues representants de la Comissió sectorial de Benestar per a les Persones amb 
discapacitat, Sres. Gemma Sadurní i Foix Sogas, fan una presentació en Powerpoint
les activitats que duu a terme 
 

1. La Comissió Sectorial de Benestar per a les 
formada pel tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Sr. Ramon Zaballa
cap d’àrea d’Atenció a les Persones, Sr. Robe
de projectes comunitaris, Sra. Joana Sánchez; 
hi, Mas Albornà, El Turó, Fundació Pro Penedès, Univers Penedès, Fundació 
l’Espiga, Entretots Penedès, Associació Creixent i ONCE. Delegaci
Vilanova. 
 

2.  Objectius:  
a. Sensibilització i formació en els principis que guien la comissió: diversitat 

funcional, inclusió i igualtat d’oportunitats:
• Debats sobre el concepte diversitat funcional en el sí de la comissió,
• Fira de la 

comissió (Setmana cultural de l’Institut Eugeni d’Ors)
• Durant el curs: tallers als centres d’educació primària per 

sensibilitza
estigma en salut menta
col·laboració de l’escola municipal d’Art
centres de primària i secundària de la Vila.
 

b. Elaboració conjunta de propostes de polítiques o mesures d’inclusió en tots 
els àmbits de la 

 

Demà mateix es lliurarà el document aprovat a tots els/les caps dels serveis,  
ordinadors/res dels serveis i el personal tècnic, perquè en tinguin coneixement i 

puguin veure els compromisos que els afecten. Més endavant ja se’ls explicaran amb 

Informació dels Cercles de Comparació (Diputació de Bar
serveis socials de Vilafranca del Penedès, corresponent a l’any 2015

Ramon Zaballa diu que encara ens falten dades referides als Cercles de Comparació del 
2015. Tanmateix, avança que disposem ja de tres dades sobre 

positives: 
El pes de la despesa de Serveis socials, a Vilafranca, és molt superior a la 

La ràtio de personal de Serveis socials també és superior a la mitjana 
Les llistes d’espera a Serveis socials són inferiors a la mitjana.

Dit això, conclou que quan es disposin de totes les dades dels Cercles de Comparació 
ran en el sí del Consell, mitjançant una presentació en Powerpoint.

Intervenció de les representants de la Comissió munici
les Persones amb Discapacitat sobre les seves activitats.  

Les dues representants de la Comissió sectorial de Benestar per a les Persones amb 
discapacitat, Sres. Gemma Sadurní i Foix Sogas, fan una presentació en Powerpoint
les activitats que duu a terme aquella Comissió: 

La Comissió Sectorial de Benestar per a les Persones amb discapacitat 
formada pel tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Sr. Ramon Zaballa
cap d’àrea d’Atenció a les Persones, Sr. Roberto Labandera
de projectes comunitaris, Sra. Joana Sánchez; i per les entitats
hi, Mas Albornà, El Turó, Fundació Pro Penedès, Univers Penedès, Fundació 
l’Espiga, Entretots Penedès, Associació Creixent i ONCE. Delegaci

Sensibilització i formació en els principis que guien la comissió: diversitat 
funcional, inclusió i igualtat d’oportunitats: 

Debats sobre el concepte diversitat funcional en el sí de la comissió,
Fira de la NO discriminació. Presència i tallers d’entitats de la 
comissió (Setmana cultural de l’Institut Eugeni d’Ors)
Durant el curs: tallers als centres d’educació primària per 
sensibilització i promoure el contacte; dinàmiques de lluita anti
estigma en salut mental a l’Institut Alt Penedès, deu murals amb la 
col·laboració de l’escola municipal d’Art Arsenal
centres de primària i secundària de la Vila. 

Elaboració conjunta de propostes de polítiques o mesures d’inclusió en tots 
els àmbits de la vida de la persona, a nivell local: 

 

 

 

Demà mateix es lliurarà el document aprovat a tots els/les caps dels serveis,  
ordinadors/res dels serveis i el personal tècnic, perquè en tinguin coneixement i 

puguin veure els compromisos que els afecten. Més endavant ja se’ls explicaran amb 

Informació dels Cercles de Comparació (Diputació de Barcelona) sobre els 
corresponent a l’any 2015.  

falten dades referides als Cercles de Comparació del 
 els serveis socials de 

Serveis socials, a Vilafranca, és molt superior a la 

La ràtio de personal de Serveis socials també és superior a la mitjana  
són inferiors a la mitjana. 

dels Cercles de Comparació es 
Powerpoint. 

Intervenció de les representants de la Comissió municipal pel Benestar de 

Les dues representants de la Comissió sectorial de Benestar per a les Persones amb 
discapacitat, Sres. Gemma Sadurní i Foix Sogas, fan una presentació en Powerpoint de 

ersones amb discapacitat està 
formada pel tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Sr. Ramon Zaballa; pel 

rto Labandera; per la Coordinadora 
entitats següents: Entrem-

hi, Mas Albornà, El Turó, Fundació Pro Penedès, Univers Penedès, Fundació 
l’Espiga, Entretots Penedès, Associació Creixent i ONCE. Delegació Territorial de 

Sensibilització i formació en els principis que guien la comissió: diversitat 

Debats sobre el concepte diversitat funcional en el sí de la comissió, 
Presència i tallers d’entitats de la 

comissió (Setmana cultural de l’Institut Eugeni d’Ors) 
Durant el curs: tallers als centres d’educació primària per 

dinàmiques de lluita anti-
l a l’Institut Alt Penedès, deu murals amb la 

Arsenal i la participació de 

Elaboració conjunta de propostes de polítiques o mesures d’inclusió en tots 



 

• Incloure en tots els convenis que les entitats signen amb 
l’Ajuntament de Vilafranca una clàusula referida a l’acceptació de 
persones amb discapacitat a les seves activitats

• Inici de l’Estudi sobre l’àmbit de les
(2015): Jornada d’Intercanvi i detecció de necessitats des dels 
diferents caps de departaments de l’Ajuntament i entitats de la 
comissió; Taller de prospectiva.

• Conclusions recollides en el document “Vilafranca Accessible” 
elaborat per Carles Riera, tècnic de la Diputació de Barcelona

Línies de “Vilafranca Accessible”
1. Inclusió de la diversitat, autonomia personal i vida 

independent. Lleure, esport i cultura. Ciutat per a tothom.
2. Inserció laboral. Aprovació del Pla Adapta (

adquireix aquest Ajuntament: 
treball susceptibles d’incorporar persones amb diversitat 
funcional i proporcionar eines i materials per acompanyar a 
aquesta incorporació de persones.

3. Escola inclusiva, supo
l’increment d’USEEs al municipi.

4. Espai urbà accessible. Accessibilitat en el transport públic 
comarcal i regional, millora de l’accessibilitat del transport 
públic local.

5. Suport a les famílies i prevenció de l’aïllament so
 
Octubre 2016. Priorització i concreció de línies d’actuació del 
Pla estratègic de “Vilafranca Accessible”, des de les entitats de 
la comissió.
 

c. Celebració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat
Any 2015: 
• 3 de desembre. Inauguració 

l’hospital comarcal de l’Alt Penedès; mostra de part de l’exposició als 
aparadors de les botigues del barri de l’Espirall; trasllat de l’exposició 
al vestíbul del Complex aquàtic.

• 27 de novembre. Gala del VI Concurs ESPO
publicitaris per la no discriminació en salut mental. Vinseum.

• 29 de novembre. Festival CAPACITATS a l’Auditori municipal.
 

• Pel que fa a
2016” a l’hospital comarcal; exposició del 
amb el Bollidor i el Turò” (Sala del fòrum Berger Balaguer); obra de 
teatre de l’Espiga (
 

d. Establiment de sinèrgies de col·laboració i suport amb les entit
representades a la comissió:

• Intercanvi d’informac
serveis socials especialitats.

• Intercanvi d’informació i col·laboracions amb associacions de 
representants d’usuaris i famílies.

• Donar a conèixer a la població en general les entitats
 

 

Incloure en tots els convenis que les entitats signen amb 
l’Ajuntament de Vilafranca una clàusula referida a l’acceptació de 
persones amb discapacitat a les seves activitats
Inici de l’Estudi sobre l’àmbit de les discapacitats, a nivell local

: Jornada d’Intercanvi i detecció de necessitats des dels 
diferents caps de departaments de l’Ajuntament i entitats de la 
comissió; Taller de prospectiva. 
Conclusions recollides en el document “Vilafranca Accessible” 

aborat per Carles Riera, tècnic de la Diputació de Barcelona
Línies de “Vilafranca Accessible”: 

Inclusió de la diversitat, autonomia personal i vida 
independent. Lleure, esport i cultura. Ciutat per a tothom.
Inserció laboral. Aprovació del Pla Adapta (
adquireix aquest Ajuntament: identificar i descriure els llocs de 
treball susceptibles d’incorporar persones amb diversitat 
funcional i proporcionar eines i materials per acompanyar a 
aquesta incorporació de persones. 
Escola inclusiva, suports a la integració.
l’increment d’USEEs al municipi. 
Espai urbà accessible. Accessibilitat en el transport públic 
comarcal i regional, millora de l’accessibilitat del transport 
públic local. 
Suport a les famílies i prevenció de l’aïllament so

Octubre 2016. Priorització i concreció de línies d’actuació del 
Pla estratègic de “Vilafranca Accessible”, des de les entitats de 
la comissió. 

Celebració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat
 

3 de desembre. Inauguració de l’exposició “Capacitats 2015”
l’hospital comarcal de l’Alt Penedès; mostra de part de l’exposició als 
aparadors de les botigues del barri de l’Espirall; trasllat de l’exposició 
al vestíbul del Complex aquàtic. 
27 de novembre. Gala del VI Concurs ESPO
publicitaris per la no discriminació en salut mental. Vinseum.
29 de novembre. Festival CAPACITATS a l’Auditori municipal.

Pel que fa a l’any 2016, s’hi està treballant: 
2016” a l’hospital comarcal; exposició del Taller “Parelles artístiques 
amb el Bollidor i el Turò” (Sala del fòrum Berger Balaguer); obra de 
teatre de l’Espiga (Teatre Cal Bolet). 

Establiment de sinèrgies de col·laboració i suport amb les entit
representades a la comissió: 

Intercanvi d’informació i treball en xarxa entre serveis socials bàsics i 
serveis socials especialitats. Formacions / casos.
Intercanvi d’informació i col·laboracions amb associacions de 
representants d’usuaris i famílies. 
Donar a conèixer a la població en general les entitats

 

 

 

Incloure en tots els convenis que les entitats signen amb 
l’Ajuntament de Vilafranca una clàusula referida a l’acceptació de 

 (2015). 
discapacitats, a nivell local 

: Jornada d’Intercanvi i detecció de necessitats des dels 
diferents caps de departaments de l’Ajuntament i entitats de la 

Conclusions recollides en el document “Vilafranca Accessible” 
aborat per Carles Riera, tècnic de la Diputació de Barcelona. 

Inclusió de la diversitat, autonomia personal i vida 
independent. Lleure, esport i cultura. Ciutat per a tothom. 
Inserció laboral. Aprovació del Pla Adapta (Compromisos que 

identificar i descriure els llocs de 
treball susceptibles d’incorporar persones amb diversitat 
funcional i proporcionar eines i materials per acompanyar a 

rts a la integració. Contribuir a 

Espai urbà accessible. Accessibilitat en el transport públic 
comarcal i regional, millora de l’accessibilitat del transport 

Suport a les famílies i prevenció de l’aïllament social. 

Octubre 2016. Priorització i concreció de línies d’actuació del 
Pla estratègic de “Vilafranca Accessible”, des de les entitats de 

Celebració del Dia Internacional de les persones amb discapacitat.  

de l’exposició “Capacitats 2015”, a 
l’hospital comarcal de l’Alt Penedès; mostra de part de l’exposició als 
aparadors de les botigues del barri de l’Espirall; trasllat de l’exposició 

27 de novembre. Gala del VI Concurs ESPOT. Concurs d’espots 
publicitaris per la no discriminació en salut mental. Vinseum. 
29 de novembre. Festival CAPACITATS a l’Auditori municipal. 

 Exposició “Capacitats 
Taller “Parelles artístiques 

amb el Bollidor i el Turò” (Sala del fòrum Berger Balaguer); obra de 

Establiment de sinèrgies de col·laboració i suport amb les entitats 

ió i treball en xarxa entre serveis socials bàsics i 
Formacions / casos. 

Intercanvi d’informació i col·laboracions amb associacions de 

Donar a conèixer a la població en general les entitats del territori. 



 

Acaben la presentació amb una frase
de la Comissió: “incloure no és permetre estar sinó participar activament a la comunitat 
de la que formes part”. 
 
 
7è.)   Torn obert d’intervencions.
 
En aquest apartat es donen les informacions següents:
 

1. Roberto Labandera explica que s’ha signat un conveni amb la Creu Roja, per les 
targetes d’alimentació. Anualment signem un conveni per pal·liar les necessitats 
alimentàries de menors. Aquest any s’ha
lliurament, durant el mes d’agost, 
necessitats bàsiques, principalment alimentació, a famílies vulnerables.
estat de 1.535 euros i ha beneficiat 16 famílies, amb 22
 

2. Rosa Colomé informa que han pogut gaudir del Casal d’estiu un total de 84 
menors, de famílies derivades 
cost de 11.309 euros
euros del Casal d’estiu (
11 menors) i 2.100 euros del cost de vetllador (
també aporten una part del cost, ja que es regeix pel sistema de copagament, en 
funció dels ingressos de
assistit 11 menors, essent un dels motius principals que no hi ha menjador a totes 
les escoles on es fan casals d’estiu. Això provoca que hi hagi infants que no vagin 
al menjador si han d’anar a una
d’estiu. 
 
Els infants que s’atenen a Serveis socials no es queden sense Casal d’estiu. Es fa 
pedagogia amb les famílies per fer veure que és molt important que els infants hi 
vagin. Destaca també que aquest an
d’assistència dels infants al casal d’estiu i així n’han pogut gaudir més dies. 
 

3. Ramon Zaballa explica que es va signa
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
incorporació de la Casa Petita. El Contracte Programa suposa uns ingressos per a 
l’Ajuntament d’uns 2.850.000 euros en l’àmbit dels Serveis socials.

 
4. Montserrat Gené explica que des del 

projecte Compartint Àpat, 
la regidoria de Gent Gran l’existència d’un col·lectiu de persones que vivien soles, 
que necessitaven d’un lloc on anar a menjar. Així es va crear aquest projecte, per 
compartir l’àpat, evitar la solitud i vincular aquestes persones a altres activitats.
Cal incentivar que les persones hi vulguin anar. 
concepte de copagament està entre els 2 
dels ingressos familiars.
 
Ramon Zaballa diu que es farà alguna gestió amb la direcció del Casal d’avis, a 
veure si poden aconseguir que aquestes persones s’uneixin i participin en les 
activitats que es fan en el propi Casal, ja que de moment no hi ha hagut gaire 
participació en aquest sentit.

 

Acaben la presentació amb una frase molt significativa, que recull perfectament l’esperit 
de la Comissió: “incloure no és permetre estar sinó participar activament a la comunitat 

Torn obert d’intervencions. 

En aquest apartat es donen les informacions següents: 

Roberto Labandera explica que s’ha signat un conveni amb la Creu Roja, per les 
targetes d’alimentació. Anualment signem un conveni per pal·liar les necessitats 
alimentàries de menors. Aquest any s’ha signat un conveni 

durant el mes d’agost, de targetes prepagament per la cobertura de 
necessitats bàsiques, principalment alimentació, a famílies vulnerables.
estat de 1.535 euros i ha beneficiat 16 famílies, amb 22 menors.

Rosa Colomé informa que han pogut gaudir del Casal d’estiu un total de 84 
derivades de Serveis socials. Per l’Ajuntament h

cost de 11.309 euros, distribuïts de la següent manera, per conceptes: 7.900 
Casal d’estiu (per a 84 infants), 1.309 euros de cost de
) i 2.100 euros del cost de vetllador (per a 3 menors). Les famílies 

també aporten una part del cost, ja que es regeix pel sistema de copagament, en 
funció dels ingressos de la unitat familiar. Pel que fa al menjador, només hi han 
assistit 11 menors, essent un dels motius principals que no hi ha menjador a totes 
les escoles on es fan casals d’estiu. Això provoca que hi hagi infants que no vagin 
al menjador si han d’anar a una altra escola diferent de la que van pel casal 

Els infants que s’atenen a Serveis socials no es queden sense Casal d’estiu. Es fa 
pedagogia amb les famílies per fer veure que és molt important que els infants hi 
vagin. Destaca també que aquest any s’ha incrementat el nombre de setmanes 
d’assistència dels infants al casal d’estiu i així n’han pogut gaudir més dies. 

Ramon Zaballa explica que es va signar el Contracte Programa 2016
epartament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat

incorporació de la Casa Petita. El Contracte Programa suposa uns ingressos per a 
l’Ajuntament d’uns 2.850.000 euros en l’àmbit dels Serveis socials.

explica que des del passat mes de juny es va posar en marxa el 
rojecte Compartint Àpat, en el qual participen 10 persones. 

la regidoria de Gent Gran l’existència d’un col·lectiu de persones que vivien soles, 
que necessitaven d’un lloc on anar a menjar. Així es va crear aquest projecte, per 

tir l’àpat, evitar la solitud i vincular aquestes persones a altres activitats.
incentivar que les persones hi vulguin anar. El preu que paguen les famílies en 

concepte de copagament està entre els 2 € i els 6 € per àpat, depenent també 
familiars. 

Ramon Zaballa diu que es farà alguna gestió amb la direcció del Casal d’avis, a 
veure si poden aconseguir que aquestes persones s’uneixin i participin en les 
activitats que es fan en el propi Casal, ja que de moment no hi ha hagut gaire 

pació en aquest sentit. 

 

 

 

molt significativa, que recull perfectament l’esperit 
de la Comissió: “incloure no és permetre estar sinó participar activament a la comunitat 

Roberto Labandera explica que s’ha signat un conveni amb la Creu Roja, per les 
targetes d’alimentació. Anualment signem un conveni per pal·liar les necessitats 

signat un conveni amb Creu Roja pel 
de targetes prepagament per la cobertura de 

necessitats bàsiques, principalment alimentació, a famílies vulnerables. El cost ha 
menors. 

Rosa Colomé informa que han pogut gaudir del Casal d’estiu un total de 84 
Per l’Ajuntament ha suposat un 

distribuïts de la següent manera, per conceptes: 7.900 
cost del menjador (per a 

per a 3 menors). Les famílies 
també aporten una part del cost, ja que es regeix pel sistema de copagament, en 

la unitat familiar. Pel que fa al menjador, només hi han 
assistit 11 menors, essent un dels motius principals que no hi ha menjador a totes 
les escoles on es fan casals d’estiu. Això provoca que hi hagi infants que no vagin 

altra escola diferent de la que van pel casal 

Els infants que s’atenen a Serveis socials no es queden sense Casal d’estiu. Es fa 
pedagogia amb les famílies per fer veure que és molt important que els infants hi 

y s’ha incrementat el nombre de setmanes 
d’assistència dels infants al casal d’estiu i així n’han pogut gaudir més dies.  

el Contracte Programa 2016-2019, amb el 
Generalitat, amb la nova 

incorporació de la Casa Petita. El Contracte Programa suposa uns ingressos per a 
l’Ajuntament d’uns 2.850.000 euros en l’àmbit dels Serveis socials. 

mes de juny es va posar en marxa el 
10 persones. Es va detectar des de 

la regidoria de Gent Gran l’existència d’un col·lectiu de persones que vivien soles, 
que necessitaven d’un lloc on anar a menjar. Així es va crear aquest projecte, per 

tir l’àpat, evitar la solitud i vincular aquestes persones a altres activitats. 
El preu que paguen les famílies en 

àpat, depenent també 

Ramon Zaballa diu que es farà alguna gestió amb la direcció del Casal d’avis, a 
veure si poden aconseguir que aquestes persones s’uneixin i participin en les 
activitats que es fan en el propi Casal, ja que de moment no hi ha hagut gaire 



 

 
- Montserrat Rosell, pel que fa al menjador del Casal d’estiu, diu que es podria 

fer un acompanyament als menors. Alguns infants no van al menjador perquè 
l’escola on fan el casal d’estiu no té menjador i a l’hora del dinar s’haurien
desplaçar a una altra escola. Per això proposa fer aquest acompanyament als 
menors. Es pregunta també si aquests infants no podrien anar a un casal 
d’estiu que tingui menjador (l’escola Cristòfor Mestre té menjador).

- Rosa Colomé diu que la possibilitat
famílies, però algunes no hi volen anar.
recursos, com el càtering social o el rebost solidari. Per tant, els infants no 
s’han quedat sense el recurs, però és cert que no han an
del Casal d’estiu si és en una altra escola.

 
- Roser Lozano pregunta si les persones que van al programa Compartint Àpat 

han de reunir algun requisit per poder anar
- Montserrat Gené respon que són persones que tenen poc suport familiar i 

gran problema de solitud. Ara només tenim deu àpats, per la qual cosa 
supervisa molt aquest tema.

 
5. Ramon Zaballa informa que s’està fent un treball de redacció del Llibre 

sobre les necessitats socials a Vilafranca. El proper 11 d’octubre hi haurà una 
reunió tècnica, en què es debatrà la proposta de redactat. En la propera reunió del 
Consell de Serveis Socials es donarà informació sobre aquest Treball.

 
6. Finalment, Ramon Zaballa destaca que en la proposta de pressupost per al 2017 

hi ha un import de 925.000 euros destinats a les partides dels capítols 1 i 2 de 
Serveis Socials; a part de les partides del capítol 4, referides als 
convenis.  

 
- Josep Sala pregunta

relatius a residències, pisos adaptats, etc. 
- Ramon Zaballa respon que sí. S’hi faran constar, arran d’una petició que va fer 

el regidor Ramon Arnabat, de VeC.
 

- Mònica Hill creu que és imprescindible
pressupostària per 
famílies i els infants en situació vulnerable.

- Ramon Zaballa respon que ja es va fer un gran increment en el pressupost del 
2016. L’any passat hi havia un
que es va incrementar al 2016 fins als 120.000 euros
suficients i fins i tot 

 
 
I sense cap altre tema a tractar, 
acta el president, junt amb la secretària que ho certifico.
 
 
 
 
Sr. Ramon Zaballa i Serra                                  
President                                    

 

Montserrat Rosell, pel que fa al menjador del Casal d’estiu, diu que es podria 
fer un acompanyament als menors. Alguns infants no van al menjador perquè 
l’escola on fan el casal d’estiu no té menjador i a l’hora del dinar s’haurien
desplaçar a una altra escola. Per això proposa fer aquest acompanyament als 
menors. Es pregunta també si aquests infants no podrien anar a un casal 
d’estiu que tingui menjador (l’escola Cristòfor Mestre té menjador).
Rosa Colomé diu que la possibilitat d’anar al menjador s’ha ofert a totes les 
famílies, però algunes no hi volen anar. Afegeix que disposen també d’altres 
recursos, com el càtering social o el rebost solidari. Per tant, els infants no 
s’han quedat sense el recurs, però és cert que no han an
del Casal d’estiu si és en una altra escola. 

Roser Lozano pregunta si les persones que van al programa Compartint Àpat 
han de reunir algun requisit per poder anar-hi. 
Montserrat Gené respon que són persones que tenen poc suport familiar i 

problema de solitud. Ara només tenim deu àpats, per la qual cosa 
supervisa molt aquest tema. 

Ramon Zaballa informa que s’està fent un treball de redacció del Llibre 
sobre les necessitats socials a Vilafranca. El proper 11 d’octubre hi haurà una 
reunió tècnica, en què es debatrà la proposta de redactat. En la propera reunió del 
Consell de Serveis Socials es donarà informació sobre aquest Treball.

n Zaballa destaca que en la proposta de pressupost per al 2017 
hi ha un import de 925.000 euros destinats a les partides dels capítols 1 i 2 de 
Serveis Socials; a part de les partides del capítol 4, referides als 

Josep Sala pregunta si en el Llibre Blanc figuraran els recursos existents, 
a residències, pisos adaptats, etc.  

Ramon Zaballa respon que sí. S’hi faran constar, arran d’una petició que va fer 
el regidor Ramon Arnabat, de VeC. 

Mònica Hill creu que és imprescindible un increment de la dotació 
per poder disposar de més recursos – en especial per 

famílies i els infants en situació vulnerable. 
Ramon Zaballa respon que ja es va fer un gran increment en el pressupost del 
2016. L’any passat hi havia una dotació de 80.000 euros per ajuts a famílies, 
que es va incrementar al 2016 fins als 120.000 euros
suficients i fins i tot és possible que no s’acabin d’exhaurir)

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les nou del ve
nt amb la secretària que ho certifico. 

                                  Sra. M. Dolors Vendrell Gual
sident                                                        Secretària  

 

 

 

Montserrat Rosell, pel que fa al menjador del Casal d’estiu, diu que es podria 
fer un acompanyament als menors. Alguns infants no van al menjador perquè 
l’escola on fan el casal d’estiu no té menjador i a l’hora del dinar s’haurien de 
desplaçar a una altra escola. Per això proposa fer aquest acompanyament als 
menors. Es pregunta també si aquests infants no podrien anar a un casal 
d’estiu que tingui menjador (l’escola Cristòfor Mestre té menjador). 

d’anar al menjador s’ha ofert a totes les 
Afegeix que disposen també d’altres 

recursos, com el càtering social o el rebost solidari. Per tant, els infants no 
s’han quedat sense el recurs, però és cert que no han anat gaire al menjador 

Roser Lozano pregunta si les persones que van al programa Compartint Àpat 

Montserrat Gené respon que són persones que tenen poc suport familiar i un   
problema de solitud. Ara només tenim deu àpats, per la qual cosa es  

Ramon Zaballa informa que s’està fent un treball de redacció del Llibre Blanc 
sobre les necessitats socials a Vilafranca. El proper 11 d’octubre hi haurà una 
reunió tècnica, en què es debatrà la proposta de redactat. En la propera reunió del 
Consell de Serveis Socials es donarà informació sobre aquest Treball. 

n Zaballa destaca que en la proposta de pressupost per al 2017 
hi ha un import de 925.000 euros destinats a les partides dels capítols 1 i 2 de 
Serveis Socials; a part de les partides del capítol 4, referides als ajuts i els 

aran els recursos existents, 

Ramon Zaballa respon que sí. S’hi faran constar, arran d’una petició que va fer 

un increment de la dotació 
en especial per a les 

Ramon Zaballa respon que ja es va fer un gran increment en el pressupost del 
a dotació de 80.000 euros per ajuts a famílies, 

que es va incrementar al 2016 fins als 120.000 euros (es creu que seran 
és possible que no s’acabin d’exhaurir). 

del vespre, signant aquesta 

M. Dolors Vendrell Gual 


