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A Vilafranca del Penedès, el dia 12 de desembre de 2019, a les set de la tarda (19h), 
es reuneix a la Sala del Centre Obert, 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. Esther Vicente Pujol (JxV) 

- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP) 
- Sr. Joaquim Barberà Budi (ERC) 
- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC) 

 
I dels/de les representants de les entitats i associacions:  

- Sra. Josefina Milà Capellades (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV. Poble Nou) 
- Sr. Miquel Aiguadé Artigas (Càritas), 

- Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya), 
- Sra. Natàlia Navarro Periz (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 
- Sra. Montserrat Rosell Mata (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 

- Sra. Isabel Ruiz Padilla (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat), 

- Sra. Carme Garrido Garrido (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat), 
 

S’excusen: 
- Sr. Beatriz Reina Carrión (PSC) 

- Sr. Tomás Vidal Lanza (C’s) 
- Sr. Tomás Roca Martín (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV Espirall) 
- Sra. Sílvia Méndez Merchán (Creu Roja Alt Penedès), 

- Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat),  
- Sr. Miquel Escobar García (Representació sindical)  

 
Assisteixen també les següents persones: 
- Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials,  

- Sra. Olga Pons, de la Fundació Mas Albornà 
 

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: constitució del Consell municipal de Serveis Socials; explicació del 
Reglament que regula la composició i el funcionament del Consell; calendari de 

reunions per a l’any 2020; representants i representats: una relació necessària per a 
la presa de decisions; objectius i actuacions contemplades en el pla del mandat 
2019-2023; i finalment, el torn obert d’intervencions.  

 
1r.)  Constitució del Consell Municipal de Serveis Socials 

 
Ramon Zaballa dona la benvinguda i l’agraïment als nous membres del Consell 
municipal de Serveis Socials i explica que aquest Consell porta ja temps en 

funcionament i que actualment es regeix per un Reglament aprovat el maig de 2015, 
reglament que després explicarà amb detall.  

Tot seguit es fa la presentació dels membres del Consell que han assistit a la reunió 
d’avui, amb indicació de la representació que ostenta cadascun d’ells. 
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2n.)  Explicació del Reglament que regula la composició i el funcionament 
del Consell 
 

Ramon Zaballa distribueix el Reglament que regula la composició i el funcionament 
del Consell municipal de Serveis Socials i explica els diferents apartats del 

Reglament: objecte, funcions, composició i funcionament del Consell municipal de 
Serveis Socials, la comissió permanent i les seves funcions, les comissions sectorials 
permanents, etc. 

 
Les Comissions Sectorials Permanents del Consell són: la Comissió municipal per al 

Benestar de la Gent Gran i la Comissió municipal per al Benestar de les Persones 
amb Discapacitat. Aquestes comissions sectorials són uns òrgans consultius, de 

participació i de coordinació que tenen per objecte la consulta, la informació, la 
col·laboració, l’assessorament, el debat i l’elaboració i desenvolupament de 
propostes, pel que fa a qüestions i iniciatives locals que afectin les persones grans i 

les persones amb discapacitat, respectivament. 
 

El Consell podrà crear noves comissions sectorials permanents per acord de dos 
terços del total dels seus membres. 
 

Qualsevol canvi en el Reglament ha de ser aprovat pel Ple municipal. 
 

- Anna Girona pregunta si el Reglament està publicat, 
- Ramon Zaballa respon que sí, en la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca. En 

l’apartat Tràmits/ Activitat normativa/ Reglaments. 

 
- Carme Garrido demana que la pàgina web municipal sigui accessible per a 

persones amb discapacitat visual. 
- Ramon Zaballa pren nota d’aquesta demanda. 

 

- Mònica Luna, en relació amb la infància i l’adolescència, pregunta si hi ha la 
possibilitat de crear un grup de treball i/o una Comissió permanent, en què siguin 

representades les entitats que ofereixen lleure, el centre obert, entitats que 
treballen amb persones usuàries de serveis socials i d’altres. En el seu dia hi va 
haver un grup de treball, no una comissió permanent, però sí un grup de treball 

sobre la infància. 

 
- Ramon Zaballa creu que és una proposta encertada i que caldrà pensar-hi. De 

totes formes cal evitar que es produeixi cap interferència amb altres grups que ja 

podrien treballar en el mateix àmbit. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca treballa en les franges d’edat següents: 

o De 0 a 3 anys, la Casa Petita, 
o De 3 a 12 anys, el Centre Obert i  

o De 12 a 16 anys, el projecte Adolescents. 
 

- Anna Girona creu que també podrien formar part d’aquest grup de treball o 

comissió permanent, sobre infància i adolescència, representants del servei de 
Salut, de Pediatria,... 
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- Xavier Senabre diu que podríem mirar què fan altres consells municipals ja 
existents, com el consell municipal de Salut, per no duplicar esforços en el mateix 

àmbit. 
- Finalment, Ramon Zaballa conclou en aquesta línia, que buscaran la informació 

sobre altres Consells ja existents. 

 
 

3r.)  Calendari de reunions per a l’any 2020  
  
Ramon Zaballa explica que segons el Reglament que regula aquest Consell s’han de 

fer com a mínim tres reunions obligatòries a l’any. En anys anteriors, sempre 
s’havien fet, excepte aquest any 2019, que degut a les eleccions i a la nova 

constitució del Consell s’han anat endarrerint les reunions i finalment només s’ha 
pogut fer aquesta de final d’any (ha costat molt la nova constitució del Consell, ja 

que algunes entitats han tardat en respondre sobre la persona que els ha de 
representar i això ha provocat retard en poder convocar la primera reunió del nou 
Consell).  

 
Dit això, fa diverses propostes sobre les reunions que es convocarien per a l’any 

2020:  
- La primera, cap els mesos de març-abril, en què es donaria informació sobre la 

Memòria de Serveis Socials del 2019 i els projectes que estan en curs, 

- La segona, el mes de juliol, per explicar l’esborrany del pressupost i les  
ordenances fiscals. Es faria el juliol perquè encara s’hi poden fer esmenes i 

propostes.  
- La tercera, el mes d’octubre, per informar sobre el treball de la Comissió 

municipal pel Benestar de la Gent Gran, la Comissió municipal pel Benestar de les  

Persones amb Discapacitat i d’altres comissions que hi pugui haver. 
 

Després de parlar-ne s’acorda que les reunions del Consell municipal de Serveis 
Socials es faran en dijous, a les set de la tarda. Cal concretar si es faran en el local 
del SIAD o del Centre Obert. 

 
- Anna Girona planteja que en la reunió del mes de març s’expliqui de forma 

didàctica el pressupost del 2020, concretament les partides destinades als Serveis 
Socials. 

- Se li respon que s’allargaria massa la reunió del mes de març. Així que el tema de 

pressupostos s’explicaria més endavant.  
 

Després de diversos comentaris sobre els dies de les reunions del Consell de l’any 
2020 es concreta que es farien: el 26 de març, el 9 de juliol i el 22 d’octubre de 
2020. Si calgués fer-ne alguna més ja es concretaria en el seu moment. 

 
 

4t.)  Representants i representats: una relació necessària per a la presa de 
decisions 
 

Ramon Zaballa explica que algunes entitats demanen informació sobre temes 
tractats en el sí d’aquest Consell. 
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Si hi ha representants, aquests han de fer de fil conductor amb els seus 
representats. En efecte, cada persona del Consell representa un col·lectiu (exemple: 

sindicats, associacions de veïns...) i per tant la persona representant ha de fer 
arribar la informació a la resta de representats. 
 

- Esther Vicente pregunta si el tema de la mediació està dins de Serveis Socials, 
- Ramon Zaballa respon que no. És de Convivència i Ciutadania, servei que depèn 

de l’Àrea d’Alcaldia. 
 

5è.)  Objectius i actuacions contemplades en el pla del mandat 2019-2023.  

Ramon Zaballa informa dels objectius i actuacions del Pla de mandat 2019-2023. De 
totes formes es farà arribar aquesta informació per escrit, annexant el document que 

avui presenta a l’acta de la reunió. 
 

- Anna Girona proposa que els tallers de la memòria es facin en els locals de les 
associacions de veïns, ja que això ajudaria també a fer barri i les persones ho 
tindrien a prop dels seus domicilis. 

 
 

6è.)   Torn obert d’intervencions 
 
En aquest apartat, hi ha les intervencions següents: 

 
1. La Sra. Carme Garrido explica que des de la Comissió municipal per al Benestar 

de les Persones amb Discapacitat s’està acabant d’organitzar el “Capacitats 
2019”. Durant tot l’any han preparat aquest projecte, amb la finalitat de donar 

visibilitat a les persones amb discapacitat. A Vilafranca hi ha unes 2.500 persones 
amb discapacitat reconeguda, física o mental i no ho tenen fàcil en la vida diària.  
 

Aquest any es fa l’exposició de fotografies a la capella de Sant Joan (després de 
tres anys de lluita, ja que fins ara l’exposició es feia al passadís de l’hospital). 

L’exposició es va inaugurar el dia 3 de desembre, aprofitant que és el Dia 
Internacional de les Persones amb discapacitat. En el marc del “Capacitats 2019”, 
cada entitat organitza activitats: així l’associació Entretots i l’Espiga fan 

exposicions de pintures, de fotografies, etc.; Mas Albornà fa una cantada de 
Nadales; l’associació Entretots, el dissabte a les 12h., a la Fira de Santa Llúcia, 

farà una cantada de nadales amb llengua de signes; el pregó de la Festa Major 
també es farà amb traducció en llengua de signes, mitjançant la incorporació d’un 
quadret a la pantalla del televisor on apareixerà una persona que anirà fent la 

traducció. 

 
Les persones que tenen alguna discapacitat tenen moltes capacitats. Per això, per 
donar visibilitat a aquest col·lectiu, les persones aporten l’experiència pròpia, 

expliquen la seva situació en la vida quotidiana, es normalitza i se’ls dóna 
visibilitat.  
 

- Ramon Zaballa explica que també es fa una activitat acadèmica: el programa de 
sensibilització a totes les escoles de la vila, a tercer de primària, adreçat a uns 

500 alumnes per any. 
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- Carme Garrido afegeix que també fan l’activitat de sensibilització a l’escola 
d’adults i a l’escola d’oficis. 

- Ramon Zaballa explica que l’Escola d’Art Arsenal elabora un mural i en Jordi 
Gibert explica i dóna informació als joves sobre la diferència, la discapacitat, el 
respecte per la diferència... 

 
2. Fina Milà informa que des de la Comissió municipal per al Benestar de la Gent 

Gran estan duen a terme visites als domicilis de persones grans de més de 80 
anys que viuen soles. Només al barri del Poble Nou ja en són unes 170 persones.  
Se’ls felicita el Nadal, se’ls fa un petit obsequi i l’objectiu és detectar si hi ha 

alguna mancança o necessitat no detectada. Les persones que reben aquestes 
visites acostumen a estar molt contentes i agraïdes. 

 
3. Ramon Zaballa informa que el proper dilluns i dimarts visitaran les residències de 

la Vila, com fan cada any, per felicitar les festes de Nadal a les persones grans. 
 

4. Ramon Zaballa informa que el Projecte Adolescents a partir del dia de Reis 

funcionarà a ple rendiment. Ha canviat la seva ubicació i s’ha traslladat al centre 
cívic de l’Espirall on fins fa poc hi havia el centre obert. L’objectiu és passar dels 

20 joves que té ara als 30, i en dos anys arribar als 50 joves, que és el que s’han 
marcat com a objectiu. 

- Anna Girona comenta que li sap greu que no s’instal·li el Projecte Adolescents 

dins l’espai per a joves “La Nau”. Això facilitaria la integració d’aquests joves; 
seria inclusió i no exclusió. També aquest espai es podria fer més integrador. 

S’han d’incloure les persones a la societat i facilitar-ne la inclusió. 
 

5. Ramon Zaballa informa que amb la nova ubicació del centre obert a aquest lloc 

(on avui es fa la reunió) persones no usuàries dels serveis socials s’han interessat 
sobre què es fa aquí, al centre obert, i això és positiu. 

 
6. Anna Girona diu que troben a faltar activitats per a infants, els dies de Nadal. 

Abans es feia el Diverhivern. 

 
- Ramon Zaballa respon que aquest tema correspon a Educació. Des dels serveis   

socials se subvencionen els infants perquè puguin anar als casals d’estiu. 
- Xavier Senabre afegeix que apart dels casals d’estiu, també se subvenciona el 

servei de vetlladors per als infants amb necessitats específiques.  

 
- Anna Girona planteja que si s’han reduït les subvencions a l’escolarització, caldrà 

subvencionar més les colònies, els casals d’estiu,... 
- Ramon Zaballa respon que es subvencionen les famílies amb certificació de NEE, 

tipus B, que significa amb necessitats socioeconòmiques i que són la majoria. 

Tanmateix, si quedessin alumnes sense aquesta atenció, des de serveis socials es 
donarien ajuts. 

 
- Carme Garrido diu que la retallada pel que fa al servei de vetlladors, per part del 

Departament, s’ha reduït molt. 

- Ramon Zaballa conclou que l’Ajuntament cobreix també el servei de vetlladors en 
horari de menjador escolar. 
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7. Anna Girona pregunta sobre els serveis externalitzats de serveis socials, com ara 
el Projecte Adolescents, les activitats saludables per a gent gran o els tallers de la 

memòria, si es publica a la web municipal i en quin apartat. 
- Xavier Senabre respon que totes les licitacions es publiquen a l’apartat “Perfil del 

contractant”. Allà es poden consultar els plecs de clàusules, les empreses 

licitadores, a qui s’adjudica, i tota la documentació de cada licitació. 
 

8. Carme Garrido demana que quedi reflectit dins el Contracte Programa el que fa 
referència a la Llei de l’assistència personal a les persones amb discapacitat. 
L’Ajuntament ha de reclamar i demanar aquest servei. Sol·licita, doncs, que 

consti la demanda. 
 

9. Anna Girona demana que s’expliqui el Contracte Programa en la primera reunió 
del 2020. 

- Xavier Senabre respon que s’explicarà, però no en la reunió del mes de març, per 
no allargar tant les reunions.  
 

10. Carme Garrido planteja que ara que s’han ampliat els recursos per a la gent 
gran, si hi ha previsió d’ampliar la dedicació de la tècnica de la Comissió 

municipal del Benestar de les Persones amb Discapacitat (actualment només té el 
50% de dedicació), per gestionar, incrementar, fer més programes que es 
podrien incloure dins la Comissió. 

- Ramon Zaballa respon que no poden dedicar més tècnics a aquesta Comissió. 
- Carme Garrido insisteix que altres Ajuntaments s’ho creuen més i tenen més 

dedicació de personal. 
- Ramon Zaballa respon que l’Ajuntament de Vilafranca ja aporta personal tècnic 

per fer acompanyament. Tanmateix, posa d’exemple el “Pla d’accessibilitat”, que 

no es va poder tirar endavant perquè les entitats no s’hi van implicar prou. Hi ha 
eines suficients perquè totes les entitats tenen personal per poder tirar endavant 

els projectes. L’Ajuntament hi dona suport i acompanyament. 
 

 

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les nou del vespre menys cinc 
minuts (20:55h), signant aquesta acta el president, junt amb la secretària, que ho 

certifico. 
 
 

 

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

President                           Secretària  
 

 


