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A Vilafranca del Penedès, el dia 30 d’octubre de 2018, a les set de la tarda (19h), es 

reuneix a la Sala de reunions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) - a 
la plaça Penedès, núm. 3, 2a. planta- , el Consell Municipal de Serveis Socials; en 
sessió ordinària i en primera convocatòria, presidida pel Sr. Ramon Zaballa Serra; 

amb l’assistència de les següents persones:  
 

Dels/de les representants dels grups municipals:  
- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP) 
- Sra. Montse Espinosa, en substitució del Sr. Juli Silvestre i Martínez (ERC) 

- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC) 
 

I dels/de les representants de les entitats i associacions:  
- Sra. Roser Lozano Sánchez (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 

- Sra. Beatriz Reina Carrión (AAVV del barri de Les Clotes), 
- Sra. Montserrat Rosell Mata (Fundació Amàlia Soler),  
- Sra. Maria Sardà Raventós (Sindicat UGT)  

- Sra. Foix Sogas Casanovas (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat), 

 
S’excusen: 
- Sr. Santi Carda Torner (Unió Empresarial del Penedès – UEP),  

- Sra. Sílvia Méndez Merchán, (Creu Roja Alt Penedès), 
- Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat),  

- Sra. Francesca Pascual Yebra (Càritas Interparroquial de Vilafranca), 
- Sr. Indalecio Pereda Pineda (AAVV del barri Barceloneta Sant Magí), 
- Sra. Rosa Raventós Rovirosa (Fundació Amàlia Soler),  

- Sra. Dolors Roqué Carreras (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 
- Sra. Gemma Sadurní Ràfols (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 

Discapacitat), 
- Sr. Juli Silvestre Martínez (ERC) 
- Sra. Alexandra Torres i Sànchez (PSC),  

  
Assisteixen també les següents persones: 

- Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials,  
- Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’Equip de Tractament i Famílies, 
- Sr. Miquel Aiguadé Artigas, de Càritas Diocesana. 

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

 
Ramon Zaballa obre la sessió fent esment dels punts de l’ordre del dia que es 
tractaran: aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior; informació i valoració 

sobre el dispositiu de l’Alberg Humanitari 2018; informació sobre el Pati Obert de 
l’Escola Pau Boada (set-des 2018) i finalment, el torn obert d’intervencions.  

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

 
S’aprova per assentiment l’acta de la reunió del dia 12 de juliol de 2018.  
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2n.)  Informació i valoració sobre el dispositiu de l’Alberg Humanitari 2018 

 
Ramon Zaballa explica que l’alberg de la verema és un dispositiu humanitari, l’objectiu 
principal del qual és atendre les persones transeünts que busquen feina durant la 

campanya de la verema. 
 

Història dels darrers anys de l’alberg humanitari: 
Tradicionalment, Creu Roja ha estat l’encarregada de muntar-lo, mitjançant voluntaris, 
a la zona esportiva de Vilafranca, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Vilafranca i del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 

En els darrers tres anys la contractació de persones per a la campanya de la verema 
era gairebé nul·la. Segons l’informe memòria de Creu Roja del 2016, només una 

persona va ser contractada. La Comissió de la Verema va considerar que els motius 
de la poca contractació eren: la contractació en origen i la mecanització del camp. 
 

Per això, l’any 2017 es va posar un punt d’informació a l’estació de Vilafranca, 
gestionada per voluntaris, que informava que a Vilafranca no hi havia pràcticament 

contractació per la verema i es pagava el bitllet de tren de tornada als transeünts 
que venien per la Campanya i ho volien. Tanmateix, a finals d’agost es va detectar al 
Parc de la Pelegrina que hi havia unes 20-25 persones malvivint al carrer, que 

semblava que eren temporers de la campanya de la verema. Es va fer un treball 
d’investigació i es va poder observar que a unes hores determinades del dia venien 

persones a recollir-los, molt possiblement per treballar a la verema. 
 
En la reunió de la Comissió de la Verema de valoració de la campanya 2017 

l’Ajuntament de Vilafranca va manifestar obertament el seu enuig, ja que els havien 
dit que pràcticament no hi havia contractacions i es va comprovar que sí que n’hi 

havia. 
 
Amb aquests antecedents s’opta l’any 2018 per tornar a establir l’alberg humanitari 

a la zona esportiva, però amb el compromís que es fes el possible per allotjar les 
persones contractades en altres llocs, ja que l’alberg és només per a persones que 

busquen feina.  
 
Xavier Senabre afegeix que l’any 2017 els temporers manifestaven que tenien un 

circuit i que la darrera setmana d’agost venien a Vilafranca. Calia atendre la 
necessitat d’aquestes persones. 

 
Ramon Zaballa explica que aquest any van instal·lar l’alberg humanitari al pavelló de 
la zona esportiva. Tot i així, a meitat de la campanya es va haver de traslladar al 

pavelló firal, per obres en el pavelló d’hoquei.  
 

La capacitat de l’Alberg humanitari ha estat de 50 persones en total i durant la 
Campanya del 2018 es van atendre un total de 86 persones, les quals que van estar 
molt ben ateses segons valoració del Servei. Hi va haver quatre dies, però, que 

l’Alberg va quedar ple i algunes persones no hi van poder accedir. Van ser els dies 5, 
8, 10 i 11 de setembre. 
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Destaca que es va ampliar el termini d’obertura de l’Alberg fins el dia 12 de 
setembre, ja que la collita s’endarreria a causa de la pluja (inicialment es preveia fins 
el 9 de setembre). Per poder ampliar el termini es van haver d’ajornar entrenaments 

d’entitats i competicions esportives fins el pont de l’11 de setembre. Després ja no 
es va poder allargar més el termini perquè les entitats esportives necessitaven les 

instal·lacions per iniciar les seves activitats. 
 
Les persones que s’hi allotjaven es podien quedar fins a tres dies, o més si l’Alberg 

no estava ple. 
 

- Beatriz Reina pregunta si els pagesos que contracten els temporers no estan 
obligats a donar-los allotjament, 

- Ramon Zaballa respon que sí, que segons la llei és el contractant qui té la 
responsabilitat d’oferir aixopluc a les persones contractades si venen de lluny. 
Tanmateix, la funció de l’Ajuntament és oferir un alberg humanitari per a 

transeünts. La resta de problemàtica no correspon a l’Ajuntament, sinó a altres 
ens. 

 
Per això el proper dia 6 de novembre l’Ajuntament mantindrà una reunió amb els 
agents actius en la contractació: sindicats, empresaris, ETT i el Consell Comarcal, per 

veure què està passant i per trobar una solució de cara al 2019. 
 

- Xavier Senabre afegeix que actualment sembla que es torna a collir a mà i la 
previsió és que hi hagi moltes persones temporeres cada any, en la campanya de 
la verema. Dit això, explica que també es donen casos de persones que renuncien 

a l’allotjament que els ofereix l’empresari, perquè és un import que els 
descompten del que cobren. Diuen que ja tenen allotjament quan en realitat no 

en tenen. 
  

- Roser Lozano pregunta si la manutenció també ha d’anar a càrrec de l’empresari, 

- Xavier Senabre respon que sí: l’allotjament i la manutenció. 
 

- Montse Espinosa pregunta si a partir del 12 de setembre ja no hi va haver aquest 
servei i afegeix que la verema va durar fins l’octubre. 

- Ramon Zaballa respon que no, però que es van veure molt poques persones al 

parc de la Pelegrina a partir d’aquella data. D’altra banda, remarca que les 
persones que hi van ser no van causar problemes al veïnat. 

 
Caldrà plantejar una mesura de força per acabar amb aquesta problemàtica.  

 

- Anna Girona pregunta si també hi ha participat el Consell Comarcal i si hi ha 
altres poblacions que es trobin amb el mateix problema, 

- Ramon Zaballa respon que Sant Sadurní ho té solucionat: les caves ja disposen 
d’espais per acollir els temporers; a Espiells hi ha una casa amb aquesta finalitat, 
... No sembla que les altres poblacions de la comarca tinguin aquest problema. 
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- Beatriz Reina afegeix que les instal·lacions que han d’oferir els que contracten 
persones temporeres han de reunir uns requisits bàsics, per llei: espais separats 

homes-dones, dutxes, etc. i a vegades els pagesos no disposen d’aquests espais. 
- Xavier Senabre diu que algun poble de la zona podria assumir la instal·lació d’un 

alberg humanitari. Tanmateix, l’Ajuntament Vilafranca no defuig de donar aquest 

servei ni renuncia a la capitalitat de la comarca. 

 
- Ramon Zaballa insisteix que Vilafranca ha d’exigir que les persones que 

contracten assumeixin els drets laborals d’aquestes persones temporeres. 

 
- Maria Sardà afegeix que des del moment en què hi ha una relació contractual ja 

no forma part de l’àmbit dels Serveis Socials.  

 
- Foix Sogas pregunta si se sap quins empresaris fan aquesta mala praxis, 

- Ramon Zaballa respon que no. Creu Roja tampoc no ho diu. L’Ajuntament de 
Vilafranca només posa el dispositiu humanitari per resoldre el fet que hi hagi 

persones dormint i malvivint al carrer. 

 
El perfil majoritari de les persones que van acudir a l’Alberg seria: home, de 20 a 65 
anys, amb DNI o NIE, sense domicili fix. Pel que fa a la procedència, un 64% de les 
persones eren del Senegal, un 9% del Marroc i la resta, de molts països, amb 

percentatges poc significatius. 
 

- Montserrat Rosell es pregunta si ho ha gestionat bé Creu Roja, 
- Ramon Zaballa respon que molt bé. Creu Roja ha complert el seu contracte i ha 

ofert un servei exquisit. Destaca el treball de les 30 persones voluntàries que van 

atendre les persones usuàries de l’Alberg, van preparar i lliurar les bosses de 
menjar, van fer el control de les dutxes, entre d’altres tasques. D’altra banda, 

Creu Roja va posar tres tècniques a l’Alberg: una al matí, una a la tarda i una els 
caps de setmana. L’Ajuntament hi va posar també una persona encarregada de la 

vigilància i seguretat, de 20h a 08h. 
 
- Miquel Aiguadé opina que la mesura de força que s’ha plantejat per acabar amb 

aquesta problemàtica en un futur no és la solució. Diu que “amb això, escampes 
però no resols”. 

- Ramon Zaballa matisa que es plantejaran mesures en aquest sentit. La reunió de 
dimarts, 6 de novembre, només es fa amb els agents actius en la contractació.  
 

A vegades, també es dona el cas que el treballador temporer no vol mostrar el 
contracte perquè tem possibles represàlies i diu que no treballa quan en realitat sí 

que ho fa. 
 

- Ramon Zaballa diu que la responsabilitat de comprovar si es treballa o no és 

d’Inspecció de Treball. 
 

- Xavier Senabre afegeix, però, que si el treballador manifesta que ja té 
allotjament l’empresari no hi està obligat i llavors Inspecció de Treball no hi pot 
fer res. 
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- Montserrat Rosell explica que abans els pagesos posaven a disposició dels 
treballadors l’allotjament (casa, espais annexos, ...) 

 
- Ramon Zaballa creu que si no trobem una solució glo¡bal i compartida per part de 

tots els actors es pot provocar un efecte crida.  

 
- Foix Sogas pregunta si la Comissió de la Verema ha fet constar que si al pagès no 

li surten els números haurà de deixar les terres. 
- Ramon Zaballa respon que no. Hi ha pagesos que no tenen aquests allotjaments. 

D’altra banda, alguna ETT buscava pisos de lloguer a Vilafranca i no en trobava. 
És molt difícil trobar allotjament o pisos de lloguer per uns dies. 
 

- Mònica Luna creu que s’han de crear instal·lacions noves per a aquestes 
situacions. 

 
- Ramon Zaballa conclou que els mesos d’agost i setembre ens trobarem cada any 

amb moltes persones temporeres que vindran a Vilafranca per la verema, perquè 

pel que sembla es torna a collir a mà. Per tant, caldrà trobar una solució per 
acollir-les adequadament. 

 
- Anna Girona valora el contingut de la Memòria presentada per Creu Roja sobre 

l’Alberg humanitari en temps de verema 2018. Diu que és molt clara i està molt 

ben explicada. 
- Ramon Zaballa diu que cada any Creu Roja presenta aquesta Memòria, amb les 

dades principals de l’Alberg Humanitari en temps de verema. 

 
 
3r.)  Informació sobre el Pati Obert de l’Escola Pau Boada (set-des 2018) 
 

Ramon Zaballa explica que l’obertura de la pista de l’escola Pau Boada és un projecte 
viu. Ens anem adaptant a les necessitats diàries. El projecte va evolucionant. Des 

dels plans d’ocupació s’han contractat dues persones per fer monitoratge (un noi i 
una noia), de les quals destaca que són molt pro-actives, que es creuen el projecte i 
fan propostes de millora segons les necessitats que detecten. 

 
El Projecte neix per donar resposta a una demanda i amb un compromís adquirit per 

l’Ajuntament de Vilafranca i l’escola Pau Boada, en el marc de l’anomenada “Llei de 
Barris”. Es va detectar la necessitat d’un pavelló i es va acordar que la pista es 
cobriria, amb un accés directe pel carrer Baltà de Cela, a canvi que l’escola Pau 

Boada posés la pista a disposició del barri. Al final, no es va poder cobrir la pista pels 
laterals per manca de recursos (Llei de barris) i com que la pista no té un accés 

diferenciat del de l’escola, la seva obertura comporta també l’obertura d’una part del 
pati escolar per a ús esportiu i de lleure d’infants, joves i famílies en general. 

 
Amb aquest projecte es pretén optimitzar l’ús d’un espai educatiu i posar-lo, els caps 
de setmana, a disposició de la ciutadania, convertint-lo en un nou espai de lleure de 

proximitat i segur, on es promou el civisme i l’esport. 
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La idea és l’autogestió dels usuaris. Hi ha els dos monitors, però hi intervenen el 
mínim.  

 
Abans d’obrir la pista a la ciutadania es va detectar que els caps de setmana hi havia 
infants que saltaven la tanca i jugaven a la pista de l’escola. Destaca que no van 

causar mai desperfectes. 
 

A partir d’aquest cap de setmana es fan diverses propostes d’activitats que 
enriqueixen les inicialment previstes: 

o Matinals familiars. Principalment es tracta de jocs populars, destinats a les 

famílies.  
o Matinals juvenils. Futbol i ping-pong. 

 
Ramon Zaballa diu que es farà difusió d’aquestes noves activitats. 

- Mònica Luna pregunta on es fa la difusió, 
- Ramon Zaballa diu que fins ara mentre hi havia un monitor a la pista, l’altre 

anava pel barri, per observar la realitat i en feia difusió. A partir d’ara, 

s’anunciaran les activitats als comerços del barri. 
 

Pel que fa a la difusió de l’obertura de la Pista, al juny es va fer una roda de 
premsa, es va anunciar per televisió, es va fer una reunió amb l’AMPA de l’escola 
Pau Boada. Hi ha hagut també contactes entre les escoles Pau Boada i Mas i 

Perera, una reunió amb l’Associació de Veïns de l’Espirall, fins i tot un setmanari 
comarcal va publicar la notícia de l’obertura. Ramon Zaballa considera que s’ha 

fet la difusió necessària. 
 

- Anna Girona diu que una família li ha comunicat que a l’escola Pau Boada no hi 

havia cap cartell informatiu. 
- Ramon Zaballa respon que li consta que la primera setmana es va fer difusió i es 

van penjar uns cartells informatius dissenyats pels propis monitors a la cartellera 
d’anuncis de l’escola. 
 

- Mònica Luna pregunta si es va fer difusió a la resta d’escoles de Vilafranca, 
- Ramon Zaballa respon que no. És un projecte que va dirigit al barri i lligat al 

Centre Cívic de l’Espirall. Només obrim allò que siguem capaços d’atendre. Es va 
avançant poc a poc. De moment s’ha pogut obrir aquesta pista gràcies a la 
contractació de dos monitors, en plans d’ocupació. 

 
- Foix Sogas pregunta si els infants que utilitzen la pista poden fer ús dels lavabos 

de l’escola, 
- Ramon Zaballa respon que sí. Però han de demanar la clau al/a la monitor/a. 

 

Responent a les preguntes d’Anna Girona, Ramon Zaballa diu que la qüestió de la 
difusió ja l’ha explicada. Pel que fa a la pregunta de si els monitors proposaven 

activitats i jocs, respon que es volia l’autogestió, amb la mínima intervenció per 
part dels monitors. Per això, al començament els dos monitors observaven i no 
intervenien en excés. 

 
- Foix Sogas pregunta si està previst el Projecte per a altres escoles, 
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- Ramon Zaballa respon que no. 
 

- Anna Girona explica que fa uns dos anys, arran d’una moció presentada per VeC i 
aprovada per unanimitat pel Ple, es va aprovar el tema dels “Patis Oberts” de les 
escoles de Vilafranca, perquè els infants puguin jugar, ja que cada vegada hi ha 

menys espais per fer-ho. Pregunta com està el tema i de quin Servei depèn. 
- Ramon Zaballa diu que s’està fent un Pla d’Actuació al barri de l’Espirall, per la 

dinamització del barri. D’aquí, l’obertura de la pista de l’escola Pau Boada. Una 
altra cosa seria el tema de Patis Oberts. En altres poblacions hi ha obertura de 
patis d’escoles, però només amb un conserge i cap dinamitzador ni monitor. 

  
- Mònica Luna pregunta quina formació tenen els dos monitors, 

- Ramon Zaballa respon que estan formats en l’àmbit socioeducatiu. 
 

Pel que fa a les propostes d’activitats, les informacions de l’obertura de la pista,  
el nombre de persones usuàries en diferents caps de setmana des que es va 
obrir, etc., Ramon Zaballa explica les dades i diu que constarà la informació com 

a annex a aquesta acta. 
 

- Anna Girona, pel que fa a l’horari d’obertura de la pista, diu que abans era més 
ampli i pregunta si han tret l’horari dels diumenges a la tarda. 

- Ramon Zaballa respon que amb el canvi horari s’han allargat els horaris 

d’obertura dels matins dels dissabtes i diumenges. En canvi, ja no queden més 
hores per les tardes dels diumenges, perquè aviat és fosc. 

 
- Anna Girona pregunta de qui depèn ara la gestió de l’obertura de la pista, 
- Ramon Zaballa respon que depèn de Serveis Socials, de la coordinadora del 

Centre Obert. 
 

Finalment, Ramon Zaballa diu que si algú té més preguntes a fer sobre aquest 
tema pot enviar-les per correu electrònic i en la propera reunió es respondran.  
 

 
4t.)  Torn obert d’intervencions 

 
Ramon Zaballa explica que Anna Girona va proposar dos temes per parlar avui, 
sobre els quals donarà resposta: Reforç escolar i  el Llibre Blanc. 

 

1. Reforç escolar. A Vilafranca hi ha tres entitats que treballen el reforç 

escolar: Càritas, Creu Roja li la Llum del Nord. 
 

 Càritas té 20 infants, 15 de primària i 5 de secundària. No tenen llista 
d’espera i és l’escola qui deriva les famílies. 

 Creu Roja té 100 infants de la comarca: 40 de Vilafranca i la resta 

d’altres municipis de la comarca. Tots són de primària i en època 
d’exàmens finals també n’hi ha alguns de secundària. No tenen llista 

d’espera i s’entenen directament amb l’escola per acollir els infants. 



 

 
 

 Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès – 938 920 358 – www.vilafranca.cat                                                               

 La Llum del Nord té 10 infants, tots de secundària, amb possibilitat de 
tenir-ne 10 més. No tenen llista d’espera i els infants són derivats de: 

Serveis Socials i per iniciativa familiar. 
 
- Miquel Aiguadé vol matisar alguns detalls complementaris sobre el reforç 

escolar que fa Càritas. D’entrada, explica que Càritas ha reduït el nombre 
d’infants. Pel que fa a hores de dedicació, fan reforç escolar tres hores a la 

setmana, (3 dies d’una hora cada un). Quant al tema de les llistes d’espera, 
han plantejat obertament a algunes escoles que no els facin arribar propostes 
perquè no les poden assumir. Només accepten propostes de dues escoles: Mas 

i Perera i Estalella Graells. Per no generar expectatives, no poden incloure cap 
escola més. 

 
- Foix Sogas pregunta quin perfil tenen els voluntaris que fan el reforç escolar, 

- Miquel Aiguadé respon que és variat: principalment mestres i professors/res, 
en actiu o jubilats/des; mestresses de casa, etc.  
Càrites ho anomena “reforç educatiu” i no “reforç escolar”, perquè no treballen 

només l’aspecte escolar, sinó també altres aspectes, com ara dèficits dels 
infants, familiars, ... Compten també amb una educadora, a part del personal 

voluntari.  
Hi ha una tarda al mes que és lúdica, per treballar altres aspectes a banda de 
l’escolar.  

 
- Ramon Zaballa posa en valor el nombre de les 80 places que oferta Vilafranca, 

en el camp del reforç educatiu i opina que és suficient per la nostra 
responsabilitat. Si es considera que vuitanta places són poques per a 
Vilafranca, potser és el món educatiu (Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat) qui ha d’estudiar el problema de fons. 
 

- Rosa Colomé afegeix que el Centre Obert també fa reforç escolar. El que s’ha 
parlat fins ara és de les entitats del tercer sector que ofereixen aquest servei, 
però també es fa des del Centre Obert. 

- Finalment, Ramon Zaballa destaca els serveis d’intervenció socioeducativa 
(SIS) que oferim a Vilafranca des de la Casa Petita, el Centre Obert (30 

infants i amb l’objectiu d’arribar a 50 infants a les noves instal·lacions) i el 
Projecte Adolescents (24 usuaris).  
 

 
2. El Llibre Blanc.   

 
Ramon Zaballa posa en valor que el personal tècnic de tots els serveis de 
l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament hagi participat en la seva 

elaboració i destaca que tots ho han viscut com una cosa positiva. 
 

L’elaboració i redacció del Llibre Blanc és un treball conjunt, transversal, 
col·laboratiu i participat per diversos serveis, cosa que farà que tothom se’l 
senti seu. 
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Quant a la situació actual i als terminis, fins el dia 12 de novembre cada 
Servei actualitzarà les seves dades. A partir del dia 12 de novembre un 

assessor extern en farà la revisió. A partir del 12 de desembre està prevista la 
maquetació del Llibre Blanc. 
 

És un treball de legislatura (quatre anys) i en podran gaudir en la propera 
legislatura. Destaca també que és una eina essencial per cohesionar el grup 

de treball. 
 
Dit això, explica que es va demanar la col·laboració de la Diputació i les dues 

tècniques de la Diputació que van revisar el treball van posar en valor tant la 
metodologia d’aquest treball com la voluntat dels equips tècnics municipals en 

elaborar el document. 
 

Anna Girona troba molt interessant que sigui un treball que doni a conèixer la 
realitat de Vilafranca i d’altra banda, el fet que en la seva elaboració es 
coneguin els diferents serveis municipals i la interrelació entre el personal 

tècnic. 
 

3. Anna Girona diu que va llegir a la premsa, referint-se als requisits per 
accedir als nous pisos de la Fundació Amàlia Soler destinats a gent gran 
(Ptge. Alcover - c/. Migdia), que les persones que tenen un habitatge en 

propietat (que hauran de cedir a l’Ajuntament), tindran major puntuació 
que si no són propietàries de cap habitatge. 

 
Ramon Zaballa afegeix que aquests habitatges que hauran de cedir a 
l’Ajuntament les persones propietàries que vulguin accedir a un pis de la 

Fundació, seran destinats a finalitats socials. L’Ajuntament els rehabilitarà i 
seran utilitzats com a habitatges de lloguer per a persones de Serveis Socials.  

 
Pel que fa al comentari de la Sra. Girona, Ramon Zaballa diu que 
probablement qui no tingui cap habitatge en propietat tindrà unes condicions 

econòmiques pitjors i, per tant, més puntuació per accedir als pisos de la 
Fundació. Dit això, conclou que és la Fundació Amàlia Soler qui ha establert 

els criteris per accedir-hi i que són gairebé els mateixos criteris que van regir 
per accedir als pisos del carrer dels Ferrers. 

 

 
4. Roser Lozano pregunta si hi haurà jornada de portes obertes per poder 

visitar els nous pisos. 
 

Ramon Zaballa respon que els propers dies 3 i 4 de novembre de 10:00h a 

14:00h es podran visitar aquests nous pisos (jornades de portes obertes) i que 

el dia 5 de novembre s’inicia el termini per presentar les sol·licituds per 

accedir a aquests habitatges. 

 



 

 
 

 Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès – 938 920 358 – www.vilafranca.cat                                                               

5. Finalment es comunica que la propera sessió del Consell Municipal de 
Serveis Socials  es programarà per al dia 13 de desembre de 2018. 

 
 
 

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les nou del vespre menys deu 
minuts (20:50h), signant aquesta acta el president, junt amb la secretària, que ho 

certifico. 
 
 

 

Sr. Ramon Zaballa i Serra                         Sra. M. Dolors Vendrell Gual 

President                           Secretària  
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