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A Vilafranca del Penedès, el dia 16 d’octubre de 2013, a les 8 h. del vespre, es reuneix a 
la Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell Municipal de 
Serveis Socials, en sessió ordinària i en primera convocatòria, presidida pel Sr. Aureli 
Ruiz i Milà; amb l'assistència dels/de les representants dels grups municipals:  
Sra. Georgina Rafecas Ferrer, de CiU 
Sra. Montserrat Arroyo Ferrando, del PSC 
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 
Sr. Indalecio Pereda Pineda, de l’Associació de Veïns de la Barceloneta-Sant Magí 
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  
Sra. Montserrat Mestre Randé, cap de Serveis Socials 
Sra. Rosa Colomé Borrós, tècnica de Serveis Socials. 
 
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 
Sra. Maria Sardà Raventós, de UGT 
Sr. Josep M. Ponsa Casas, de l’Associació Creixent.  
  
Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Aureli Ruiz explica que ha rebut una carta del Sr. Juan 
Manuel García Mayoral, de la Comissió de la Gent Gran, en la que comunica que no podrà 
assistir amb normalitat a les reunions del Consell i per tant demana que se’l doni de baixa 
d’aquest Consell. 
 
Dit això, Dolors Vendrell comenta que també ha rebut dos correus electrònics 
manifestant variacions: D’una banda, el Sr. Pere Rosell de Càritas Dicesana comunica 
que a partir d’ara assistirà a les reunions, en representació d’aquesta entitat, la Sra. 
Raquel Avilés. D’altra banda, el Sr. José-Antonio Barberà Molina, de AFABAR, manifesta 
que aquesta entitat ha traslladat la seu social a Barcelona i que el grup del Penedès ja no 
existeix; pel que demana que se’ls doni de baixa del Consell. 
 
Dit això, es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1r.   Aprovació de l’acta de la reunió anterior, de data 20 de juny de 2013.  
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2n.  Valoració dels recursos aplicats aquest estiu per als infants (prevenció de 
la malnutrició infantil) 
 
Aureli Ruiz explica que en aquesta sessió es farà una valoració dels recursos, així com 
una avaluació de les actuacions que s’han fet aquest estiu, destinats a prevenir la 
malnutrició dels infants, a partir de les diferents entitats que les han promogut 
(Ajuntament, Creu Roja, Càritas...). 
 
Tot seguit passa la paraula a Montserrat Mestre, perquè doni dades i detalls sobre el 
tema.  
 
Montserrat Mestre explica que es va fer un recull de dades sobre els alumnes becats en 
el servei de menjador escolar, per veure en quina situació quedaven aquest estiu. 
Des de l’Ajuntament s’han fet diverses actuacions, encaminades a prevenir la malnutrició 
i la desprotecció dels infants:  
 

- S’ha ampliat el càtering social, de 70 places a 90 places. Aquest és un recurs que 
es dóna diàriament per a persones derivades de Serveis Socials. Hi ha hagut 50 
menors que han anat al càtering social aquest estiu. El servei està destinat a 
famílies amb dificultats econòmiques, amb seguiment de Serveis Socials. 

 
- Dels 109 alumnes amb un 75% de beca de menjador, n’hi ha 65 de Serveis 

Socials, i els 40 alumnes amb un 60% de beca de menjador són tots de Serveis 
Socials. (Alguns menors han marxat). 
 

- S’ha ampliat la partida del Rebost solidari (en 8.000 euros), per la compra 
d’aliments frescos; de la que s’han beneficiat 280 menors. 
 

Tere Soler pregunta si poden ser els mateixos menors els del càtering social i els del 
rebost solidari i Montserrat Mestre respon que sí que pot ser. En percentatge, podrien ser 
al voltant d’un 30% els alumnes que han utilitzat els dos recursos. Es tracta de famílies 
amb situació de pobresa, però que també tenen altres mancances. 
 

- Ajuts a Casals d’estiu. Des de Serveis socials s’han donat 50 beques a menors pels 
casals d’estiu; 20 per a infants del Centre obert.  
 

- Des de Càritas també han donat ajuts a dos nens per anar de colònies. Ara bé, 
explica Francesca Pascual que hi havia 4 infants que havien demanat la beca per 
anar de colònies, però finalment només hi van anar 2 infants. La causa és que les 
mares no volen tenir els nens vuit dies fora de casa, sense poder veure’ls i sense 
conèixer on van. Tenen por. Per això només es van poder donar beques per a 2 
nens. 

 
Foix Sogas pregunta si el Centre Obert tanca a l’estiu i Montserrat Mestre respon que sí, 
però aquest any es va ampliar l’horari i va obrir tot el mes de juliol. 
 
Montserrat Mestre explica que actualment Serveis Socials té 450 infants en seguiment, 
en les Comissions Socials (d’escoles i instituts), per detectar possibles casos de 
desnutrició. Fins ara no s’han detectat casos de desnutrició infantil. 
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Hi ha també actualment 38 expedients actius d’infància en risc vigent. 
Tere Soler pregunta si EAIA hi intervé aquí i Montserrat Mestre respon que sí. 
 
Francesca Pascual diu que aquest estiu Càritas ha fet pinya amb la Creu Roja, per actuar 
conjuntament en el tema dels infants. 
 
Mireia Sàbat explica que durant tot el curs 2012-2013 han tingut 43 infants amb beques 
de menjador. A l’estiu, per donar continuïtat al projecte, es va fer un pacte amb l’Àrea de 
Guissona i s’han donat a les famílies unes targetes finançades per Creu Roja, perquè 
puguin anar a comprar aliments a Bon Àrea. Com ja es va dir en l’anterior reunió, les 
targetes són per un valor de 19 euros per setmana i infant, que suposa el 75% del cost 
estimat de l’alimentació d’un infant setmanalment, sobretot si es compren aliments 
frescos, com verdures, carn, ...  
 
El resultat d’aquesta experiència ha estat molt positiva. Les famílies estan molt 
satisfetes; han anat a comprar quan han volgut i han tingut accés a productes frescos. 
S’ha fet també un control dels tiquets, per revisar que s’hagin comprat aliments i no 
altres productes. Vist el bon resultat obtingut, s’intentarà reproduir l’experiència en altres 
moments de l’any. 
 
Tere Soler pregunta si aquests 43 infants becats són tots de Vilafranca.  
Mireia Sàbat respon que no, que al voltant del 50% són de Vilafranca i l’altra 50% són de 
fora. Està bastant equiparat. 
 
Remei Surià pregunta si es fa realment el seguiment dels productes que compren, 
perquè considera que cal que es faci aquest control. 
Mireia Sàbat respon que sí que es fa aquest seguiment, pels tiquets de compra, a través 
d’uns pactes amb Bon Àrea i Creu Roja Catalunya. 
 
Foix Sogas pregunta quants infants estan becats des d’Educació,  
Montserrat Mestre respon que 109 infants. 
 
Remei Surià pregunta si Creu Roja té més demanda, que no pugui atendre, 
Mireia Sàbat respon que sí, que actualment tenen llistes d’espera. Dit això, explica que a 
través de la Marató per la Pobresa, Càritas i Creu Roja van engegar aquest projecte de 
les beques de menjador, però que actualment no tenen ja prou fons per poder becar més 
infants. Encara bo que han tingut una aportació de 10.000 euros, de la Fundació 
Montserrat Junyent, que els ha ajudat molt per seguir amb el projecte de les beques de 
menjador. 
 
Aureli Ruiz comenta que hi ha moltes famílies preocupades per aquest tema, que  
pregunten què passa amb aquestes beques, què passa a l’estiu, etc. i Creu Roja és 
l’indicador més gran de la demanda que hi ha i de fins on poden arribar. 
 
Raquel Avilés planteja que ja estem al mes d’octubre, que tenim un curs per endavant i 
que des de Càritas estan oberts a donar un cop de mà per treballar conjuntament amb 
aquest tema. Dit això, explica el que passa normalment amb els infants que tenen les 
beques menjador: Que els demanen a les famílies, per avançat, que paguin el 100% del 
cost del servei (perquè el Consell Comarcal no ha pagat la seva part) i que quan arribi la 
beca, ja es regularitzarà.  
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Montserrat Mestre diu, respecte al tema, que fins aquesta setmana no s’han rebut les 
llistes amb els noms dels infants becats. Afegeix que Educació s’ha compromès que en 
quinze dies pagaran. 
 
Rosa Colomé explica que van trucar al Consell Comarcal i els van dir que fins que no surti 
la resolució amb les llistes publicades no es pot dir si un infant té la beca concedida o no. 
A més, si una sol·licitud és denegada no es pot reclamar; només es pot reclamar si no 
s’està d’acord amb el percentatge atorgat.  
 
El Consell Comarcal s’ha compromès a pagar el dia 15 de cada mes, perquè les famílies 
no hagin d’avançar els diners. S’ha de vetllar perquè cap nen becat quedi fora del servei 
de menjador. A més, cada escola gestiona d’una forma diferent el servei de menjador (la 
pròpia escola, les Ampes, etc.) 
 
Tere Soler pregunta si té constància de tot això el Consell escolar municipal, 
Montserrat Arroyo diu que ho desconeix, però que la cap d’Educació sí que ho sap. 

 
Foix Sogas creu que cal unificar criteris amb les escoles, les Ampes,... i pregunta si 
aquestes beques tenen caràcter retroactiu, 
Montserrat Mestre respon que les famílies que han pagat, segur que se’ls regularitzarà 
l’import de la beca, però que ja no es pot fer res amb els infants becats que no s’han 
quedat al menjador durant aquest temps.  
 
Foix Sogas opina que si cal avançar els diners del servei de menjador, les Ampes podrien 
avançar-los, però no les famílies.  
 
Mireia Sàbat explica que hi ha casos d’infants que, tot i tenir la beca aprovada, hi han de 
renunciar perquè la família no pot assumir el cost diferencial que els pertoca. 
 
Tere Soler pregunta quin percentatge d’infants han de renunciar a la beca de menjador i 
Mireia Sàbat opina que si no fos per Creu Roja, els 43 infants que tenen becats haurien 
de renunciar a la beca. 
 
Montserrat Mestre diu que en els casos en seguiment social realitzat des de Serveis 
Socials, com a renuncia, no en tenen cap de detectada. Ara bé, alguns infants tenen la 
beca compactada, que vol dir que en lloc de 5 dies es queden al menjador 3 dies a la 
setmana.  
Afegeix  que les coordinacions amb el CAT SALUT concretament amb la cap d’infermeria 
de Pediatria són continuades a nivell de prevenció (que es portin els infants a la revisió 
pediàtrica quan toqui, que es posin les vacunes, ...), així com per detectar qualsevol cas 
de desnutrició. 
 
Raquel Avilés insisteix que val més que des de Serveis socials demanin un cop de mà a 
Càritas que no que hi hagi nens amb aquest problema. 
 
Finalment, Aureli Ruiz diu que es traslladaran aquests temes al Consell escolar municipal i 
que es farà la queixa a la Generalitat, pels endarreriments en la resolució i en el 
pagament de les beques. 
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3r.)  Creació d’una Comissió definitiva d’infància 
 
Aureli Ruiz explica que tal com es va dir en l’anterior reunió, cal abordar entre totes les 
entitats de Vilafranca la problemàtica de la pobresa infantil. Per això es vol crear una 
Comissió d’Infància, formada per personal tècnic més la societat civil, amb les persones 
que hi vulguin participar. Es tracta de fer un treball conjunt per abordar el tema de la 
infància. 
 
Montserrat Mestre diu que per ser d’una Comissió cal estar representat al Consell.  
Mireia Sàbat pregunta si es poden incorporar entitats de fora, 
 
Aureli Ruiz proposa ampliar el Consell de Serveis Socials, amb persones/ entitats que 
treballen en l’àmbit social.  
 
Tere Soler demana que se li passi el llistat dels membres actuals que integren el Consell 
de Serveis Socials. 
 
A partir d’aquí s’obre un debat sobre les entitats que es considera que haurien de formar 
part de la Comissió d’infància i el Consell de Serveis Socials: 
 
Tere Soler creu que hi haurien de ser: CEDIAPE, EAIA, PAH (Plataforma d’Afectats per la 
hipoteca) pel tema de famílies desnonades amb infants, ...  
 
Montserrat Rosell i Francesca Pascual creuen que podria ser-hi també alguna entitat jove 
de Vilafranca.  Mireia Sàbat diu que hi podria haver un representant dels esplais, com a 
complement de lleure.  
 
Montserrat Arroyo explica que la Fundació Montserrat Junyent també en podria formar 
part, ja que té pisos cedits a l’ajuntament, per a famílies de Serveis socials. A més, 
aquest estiu ha fet una aportació econòmica important, com ja s’ha dit anteriorment.   
 
Montserrat Mestre opina que l’Associació Ressò, que gestiona el rebost solidari, també hi 
hauria de ser. 
 
Montserrat Rosell diu que la Comissió de la gent gran va arribar a ser tan nombrosa, que 
Raimon Gusi va plantejar que a les reunions només hi anés un representant de cada 
entitat, encara que n’hi hagués més d’un de nomenat. 
 
Aureli Ruiz diu que les Comissions sectorials han de ser operatives; si hi ha massa 
persones que en formen part no ho són.  
S’haurien d’endreçar/ actualitzar els estatuts del Consell de Serveis Socials, perquè es 
pugui obrir a altres entitats, amb la finalitat que treballin específicament un tema concret 
en les Comissions sectorials. 
 
Montserrat Mestre diu que el Consell és plenari, mentre que les Comissions són  
“operatives”. Si funcionem per Comissions (infància o pobresa), després es poden fer 
dues reunions a l’any per exposar al Consell el que es treballa en les Comissions. 
 
Georgina Rafecas creu que faltaria un representant d’Infància en el Consell municipal de 
Serveis Socials, 
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Foix Sogas creu que hi podria ser La Llum del Nord (pel tema d’immigració), però 
Montserrat Arroyo creu que en el tema de la immigració cal tenir en compte que hi ha 
molts col·lectius (marroquins, sud-americans, nigerians,...) i que hi podria haver una 
Comissió de nouvinguts, dins la qual haurien d’escollir la persona que els representi.   
 
Tere Soler demana que hi sigui també l’Assemblea pels Drets Socials, com a entitat de 
Vilafranca que també treballa en aquest tema. 
 
Aureli Ruiz diu que si detectem una entitat que treballa transversalment el tema de 
serveis socials i pensem que hi ha de ser, es pot incloure.  
 
Tere Soler diu que ens hem d’adequar a l’actualitat, que portem cinc anys de crisi, que 
creu que ens deixem una realitat important, els temps van canviant i ara hem de 
gestionar en temps de crisi. 
 
Aureli Ruiz creu que hem de ser operatius i crear Comissions sectorials que treballin en 
àmbits concrets. Dit això pregunta, dels que som aquí, qui formaria la Comissió 
d’infància. Estan d’acord en formar part de la Comissió d’Infància: Creu Roja, Càritas, El 
Turó (com a entitat), encara que Foix Sogas creu que també hi voldrà ser la Comissió de 
Discapacitats. També hi estan d’acord les Associacions de veïns i finalment es diu que els 
grups municipals. 
 
Aureli Ruiz pensa que són les entitats les que han de treballar sobre els àmbits concrets i 
que cal mirar si les Comissions han de ser formades només per tècnics o també pels 
representants municipals. 
 
Mireia Sàbat proposa que les AMPAs també formin part de la Comissió d’infància, i 
finalment, Aureli Ruiz diu que es pot constituir amb els membres que ara vulguin ser-hi  
i, més endavant, podrien ser incorporats altres membres. 
  
 
4t.)  Torn obert de paraules 
 
En aquest apartat, hi ha les següents intervencions: 
 

1. Tere Soler pegunta per la Campanya de la Verema d’aquest any; pels temporers, 
si n’hi havia molts pel carrer, si anaven a l’alberg, amb quins recursos s’ha 
finançat,  ...  També pregunta com es fa per calcular les mitjanes de les llistes 
d’espera de Serveis Socials. 

 
Aureli Ruiz explica que properament es donaran les dades de la Campanya de la Verema 
del 2013. Ara s’està redactant la Memòria de la Campanya. 
 
Mireia Sàbat diu que la Creu Roja gestionava la Campanya; que aquest any no s’ha 
tingut el finançament que es rebia de l’obra social de Caixa Penedès; que van obrir un 
alberg temporal per als temporers de la campanya de la verema, que han atès unes 100 
persones; que hi havia 50 llits i alguns d’extres i que algun dia hi ha hagut overbooking.  
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Aureli Ruiz explica que el dispositiu s’ha pogut portar a terme gràcies al finançament de 
l’Ajuntament de Vilafranca i de Creu Roja. S’ha considerat com un projecte d’ajuda 
humanitària i des de l’Ajuntament s’ha finançat amb una partida de cooperació.  
Ara bé, també es considera que és una problemàtica de tota la comarca, per la qual 
cosa els ajuntaments de la comarca han d’aportar 300 euros per ajuntament, com a 
col·laboració en el projecte. 
 
Tere Soler pregunta quants dies ha estat obert aquest alberg, 
Mireia Sàbat respon que primer era per uns quinze dies, però es va allargar perquè la 
verema va anar endarrerida. Afegeix que no hi ha hagut aldarulls; que la Policia 
adreçava a l’alberg les persones que estaven pel carrer, a la nit; que a l’alberg hi havia 
un vigilant, ...; que tot ha anat molt bé. 
 
Montserrat Rosell pregunta si ha presentat cap problema la Campanya d’aquest any i 
se li respon que no, que cap problema a destacar. 
 
Tere Soler demana que quan es tingui la Memòria de la Campanya de la Verema 2013 es 
passi als membres del Consell i Aureli Ruiz diu que sí, que es passarà. 
 
 

2. Respecte a la segona pregunta formulada, sobre com es calculen les mitjanes per 
les llistes d’espera de Serveis Socials, Montserrat Mestre explica el desglòs del 
quadre de les llistes (Tractament, SOI, educadors, gent gran, ...), que apareix 
també desglossat per professionals. 

 
 

3. Foix Sogas comenta que en la Memòria de Serveis Socials figuren 50 PIAs i 200 en 
previsió i demana al respecte, si se sap la tipologia de la discapacitat i si hi ha 
menors. 
Montserrat Mestre diu que sí que hi ha menors i que se li facilitarà la resposta que 
demana, sobre el desglòs de la problemàtica. 

 
 
I sense cap altre tema a tractar s'aixeca la sessió a tres quarts de deu menys cinc minuts 
de la nit, signant aquesta acta el president, junt amb la secretària que ho certifico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Aureli Ruiz i Milà   Sra. M. Dolors Vendrell Gual 
President     Secretària 

 


