
PLA D’ACCIÓ DE DRETS SOCIALS I GENT GRAN 2020 – 2023 
 
 

Drets Socials  

 

1. Mantenir les accions de suport a les persones, impulsant que aquestes 

es facin amb recursos propis de l’Ajuntament, donant importància a 

l’equip municipal de professionals en l’àmbit del Benestar Social. 

2. Treballar especialment amb les famílies on es detectin problemàtiques 

de caire social. Continuar atenent les emergències social derivades de 

la llarga crisi, suport per evitar desnonaments, talls en el 

subministrament de llum, aigua i gas, etc.  

3. Establir clàusules especials i, fins i tot, fer contractes reservats a Centres 

Especials de Treball o a Empreses d’Inserció, que afavoreixin la inserció 

de persones amb dificultats especials en el món del treball (persones 

grans, joves, amb discapacitats, etc). 

4. Posar en funcionament els nous espais del Centre Obert, al centre de 

Vilafranca per tal d’afavorir la proximitat amb les famílies usuàries.  

5. Ampliar les partides de funcionament del Centre Obert, que permetin 

donar cobertura a les necessitats de les famílies. 

6. Els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), el copagament per part de 

l’usuari es determina d’acord amb el nivell de renda.  

7. Malgrat es pugui produir una reducció del nombre d’usuaris de Serveis 

Socials, mantenir els recursos actuals per a les situacions cròniques. 

8. Vetllar per una alimentació adequada i saludable de la població més 

vulnerable, especialment els infants i les persones amb necessitats 

especials mantenint el suport al banc d’aliments ‘Rebost Solidari’ i el 

‘Càtering Social’, i promoure les aportacions d’empreses i entitats, així 

com donar suport a les campanyes de recaptes que es fan durant l’any.  

9. Promoure que els serveis de diàlisi es puguin fer a l’Hospital de 

Vilafranca, per millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i les 

seves famílies. 

10. Estudiar l’equiparació d’ajuts o beneficis fiscals de les famílies 

monoparentals a les nombroses, segons renda per unitat familiar. 

11. Demanar a la Generalitat que el nou consorci hospitalari que neix de la 

fusió del de l’Alt Penedès amb el del Garraf, no suposi reduir els serveis 

o el personal de l’Hospital Comarcal de Vilafranca. Demanarem garantir 

un transport públic en aquells serveis que no es prestin a Vilafranca. 

12. Vetllar perquè es complexi amb el Pla Estratègic Sanitari de l’Alt 

Penedès Garraf 2019-2022. Especialment la posada en marxa de 

l’hospital de dia infantil-juvenil en salut mental.   

13. Reclamar a la Generalitat els recursos necessaris per desplegar 

correctament la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 

dependència. 



14. Donar suport a la paternitat i maternitat responsables a través de l’oferta 

de serveis públics com la Casa Petita, el Centre Obert i el projecte 

Adolescents.  

15. Continuar amb els programes d’ajut a la supressió de barreres 

arquitectòniques. 

16. Col·laborar i donar suport econòmic a les entitats socials de la vila que 

treballen amb els col·lectius amb complexitat social: Creu Roja, Càritas, 

Associació Ressó, El Turó, L’Espiga… 

17. Redactar la cartera de serveis de Drets Socials. 

 

Gent Gran 

 

18. Impulsar i dotar de més recursos a la Comissió per al Benestar de la 

Gent Gran, i col·laborant amb les entitats que gestionen els Casals 

d’avis municipals, subvencionant les activitats dins d’aquests.  

19. Impulsar més activitats per a la Gent Gran (tallers de la memòria, 

accions grupals, etc), ampliant espais si escau. Es posarà en marxa un 

nou equipament al centre de la vila per a la seva realització. 

20. Actualitzar el model de casals per a la gent gran. 

21. Crear un espai de reflexió format per l’Ajuntament i les direccions dels 

centres d’atenció a la Gent Gran (Residències, Casals, Centres de 

dia…) amb l’objectiu de coordinar l’oferta i adaptar-la a les necessitats 

reals del col·lectiu.  

22. Promoure la coordinació entre les activitats dels diferents casals, per tal 

de fer una oferta similar a tota la població gran de la Vila. 

23. Mantenir i ampliar, si escau, els programes per a persones amb 

dependència i al col·lectiu de Gent Gran, com el Servei de 

Teleassistència gratuïta, el Servei d’àpats a domicili, els convenis amb 

el Consorci Sociosanitari, els Serveis d’Atenció Domiciliària o el projecte 

“Obrint camins” de lluita contra la sol·litud no volguda. 

24. Continuar proporcionant un servei de bus urbà gratuït per al col·lectiu de 

Gent Gran major de 65 anys i altres persones amb discapacitat que 

necessiti d’aquest servei per desplaçar-se dins la vila. 

25. A través del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, on l’Ajuntament hi 

participa majoritàriament, executar el projecte de construcció de 80 

noves places de residència per a persones dependents, i treballar per la 

concertació per part de la Generalitat de les mateixes. 

26. Ampliar els pisos assistits de lloguer, a preus socials, per a Gent Gran 

que viu sola i té autonomia suficient. En aquest proper mandat volem 

arribar als 100 pisos assistits. 

27. Finalitzar dins el 2019 la venda a la Fundació Amàlia Soler dels pisos de 

lloguer social per a Gent Gran del carrer Migdia, malgrat no 

s’aconsegueixi informe favorable de la Generalitat. 


