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A Vilafranca del Penedès, el dia 4 de febrer de 2021, a les set de la tarda (19h), es 

reuneix per via telemàtica, el Consell Municipal de Drets Socials; en sessió 
extraordinària 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. Anna Girona Alaiza (VeC) 

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

- Sr. Miquel Aiguadé Artigas (Càritas), 
- Sr. Andreu Batlle Amat (Federació Empresarial del Gran Penedès),  

- Sra. Carme Garrido Garrido (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb 
Discapacitat), 
- Sra. Mercè Masana Casamitjana (Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya), 

- Sra. Josefina Milà Capellades (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV. Poble Nou) 
- Sr. Tomás Roca Martín (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV Espirall) 

- Sra. Isabel Ruiz Padilla (Comissió municipal pel Benestar de les Persones amb                        
Discapacitat), 
- Sra. Sílvia Méndez Merchán (Creu Roja Alt Penedès). 

 
 

S’excusen: 
- Sr. Joaquim Barberà Budi (ERC) 
- Sr. Miquel Escobar García (Representació sindical), 

- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP) 
- Sra. Eva Millas Toboso (Casal x la Igualtat),  

- Sra. Natàlia Navarro Periz (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 
- Sra. Beatriz Reina Carrión (PSC), 
- Sra. Montserrat Rosell Mata (Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran), 

- Sra. Esther Vicente Pujol (JxV) 
- Sr. Tomás Vidal Lanza (C’s) 

 
 

Assisteixen també les següents persones: 
- Sr. Francesc Xavier Senabre Via, cap de Serveis Socials,  
- Sra. Montserrat Albet Noya, coordinadora de l’equip de redacció del Reglament, 

- Cristina Saumell Batllori, lletrada dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament. 
 

Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual.   
 
Ramon Zaballa explica s’ha convocat la reunió extraordinària d’avui, del Consell de 

Drets Socials, principalment per fer la presentació de l’esborrany del Reglament de 
Prestacions Econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 

atès que aquest Consell és un òrgan col·legiat, participatiu, representatiu i 
d’assessorament en matèria de serveis socials en el municipi i d’altra banda, atesa 
l’afectació directa del Reglament en l’àrea de serveis socials.  
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S’ha incorporat un altre punt a l’ordre del dia, la de l’aprovació de l’acta de la darrera 

reunió, punt que es tractarà en segon terme.  
 

S’ha volgut fer la presentació del Reglament al Consell municipal de Drets Socials,  
abans de la presentació a la comissió informativa i abans de la presentació al Ple 
municipal, per a la seva aprovació inicial. 

 
La presentació del Reglament la farà Montserrat Albet, coordinadora de l’equip de 

redacció del document, i Cristina Saumell, advocada i lletrada dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament, donarà suport legal a qualsevol dubte o pregunta que es plantegi. 
 

La redacció del Reglament obeeix a uns objectius tècnics i polítics. Els principals són: 
 

- Endreçar i catalogar tots els ajuts socials que ofereix l’Ajuntament de Vilafranca, 
- Donar transparència. La ciutadania ha de conèixer els seus drets i deures per 

accedir als ajuts. 

- Fer difusió. La ciutadania hi ha d’accedir sabent a quins ajuts té dret i quins 
requisits ha de complir. 

 

Aquest Reglament és una conseqüència d’un altre document: el catàleg de Serveis 

Socials que es va aprovar l’any passat. En el Reglament s’hi han posat els ajuts de 

Serveis Socials, que consten en el Catàleg, i s’han afegit els ajuts per la taxa 

d’escombraries i per l’IBI (impost sobre béns immobles). En un futur es poden afegir 

aquells ajuts que vagin sorgint. 

Aquests dos documents aniran acompanyats d’un tercer document: el Reglament 

d’accés a l’Habitatge Social. Espera tenir-lo redactat abans d’acabar aquest any i 

presentar-lo també al Consell. Amb això considera que s’haurà fet una gran tasca en 

tot aquest àmbit. 

 

Dit això passa la paraula a Montserrat Albet, que fa una presentació en Power Point del 

Reglament de Prestacions Econòmiques de caràcter social d’aquest Ajuntament. 

El Reglament regula les prestacions econòmiques i materials, destinades a l’atenció 

social. Fins ara tenim un protocol de Serveis Socials, pel tema dels ajuts, però a partir 

de l’aprovació del Reglament ens regirem per aquest nou document. 

En el Reglament es defineix: 

- El procediment administratiu i la normativa que s’ha de complir per accedir als 
ajuts. 

- La tipologia dels ajuts que es poden sol·licitar (alimentació, atenció educativa a 
infants, etc.). Aquests ajuts es descriuen en l’annex 4. 
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Uns dels principals canvis són: 

- Fins ara ens guiem pel SMI (salari mínim interprofessional) fixat per l’Estat,  

- A partir de l’aprovació del Reglament, l’indicador serà el IRSC (índex de renda de 
suficiència de Catalunya).  

- El barem incorpora una valoració econòmica i una valoració social. 
 

- El Reglament estableix els ingressos nets de la unitat de convivència, referits als 

tres mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 
 

- La renda disponible s’obté de restar als ingressos nets de la unitat de 
convivència els de les despeses de l’habitatge. 
 

- Hi ha una taula de puntuació, i segons el tram de renda disponible s’obté un 
nombre de punts. 

 
- Es defineixen els ítems per realitzar la valoració social. Es poden agrupar en dos 

blocs: mancances lligades a necessitats bàsiques i mancances per motius més 

diversos. 
 

- Una vegada feta la valoració social s’obté també una puntuació (per la valoració 
social). 

 
- Es sumen els punts de les dues valoracions, econòmica i social, i el resultat del 

barem ja ens dona el percentatge d’ajut que correspon a l’interessat. L’ajut va 

del 40% al 95%.  
 

 
L’annex 4 defineix la quantia màxima de cada una de les diferents prestacions 
que s’hi detallen. 

 
Alguns exemples són: per necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba, 

calçat) es defineix un màxim de 1.800 €/any. El rebost solidari queda apart 
d’aquest bloc. El barem d’accés al Rebost està definit en l’annex 1 i està referit a 
l’índex de suficiència de Catalunya.  

Per manca de recursos (ajuts de caràcter urgent). Per despeses urgents s’ha 
fixat un topall de 400 €/any i per trasllats (transeünts i trasllats per 

circumstancies greus) un topall de 300 €/any. 
 

S’han agrupat els ajuts per la tipologia següent:   

- Accés a l’habitatge o manteniment (lloguer, hipoteca, aigua, llum, gas, ajuts 
d’IBI, etc.) 

- Salut i atenció sanitària (medicaments, tractaments terapèutics, ortopèdia, etc.) 
Fan referència als que no cobreix la Seguretat social. 

- Desplaçaments per necessitats formatives o per atenció sanitària. 

about:blank


 

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

- Atenció a la infància en situació de risc social (escolarització d’infants de 0 a 3 
anys, material escolar, llibres, sortides educatives, menjador escolar, 

complementari a les beques menjador del Consell Comarcal, etc.) 
- Altres situacions urgents i de greu necessitat. 

 
S’ha definit l’import màxim d’ajut anual, per cada unitat familiar de convivència, que és 

de quatre vegades l’import mensual de l’IRSC (2.276,48 euros). 

 

Després d’aquesta presentació, Cristina Saumell explica que s’ha fet la regulació segons 

el procediment administratiu comú de totes les administracions públiques. El 

procediment seria el següent: 

- L’interessat presenta la sol·licitud i ha d’acompanyar la documentació preceptiva. 
- Si falta documentació o no està prou clara se li fa un requeriment d’esmena, 

perquè en el termini de 10 dies aporti o aclareixi el que falta. 

- El personal tècnic de serveis socials valora si la persona compleix els requisits, fa 
la valoració i emet un informe. 

- El director de serveis socials emet una proposta de resolució. 
- El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones emet la resolució. 

 

També es pot iniciar l’expedient d’ofici. El personal tècnic incoa expedient per iniciativa 

pròpia.  

De forma excepcional, de molta necessitat, també hi ha el procediment urgent. És 

imprescindible l’informe social, que justifiqui la urgència. En un termini màxim de cinc 

dies es resol.  

- Andreu Batlle pregunta quan dura el procediment, si no és urgent. 

- Cristina Saumell respon que segons l’art. 14.3 cal resoldre i notificar en el 
termini d’un mes. 
 

- Andreu Batlle pregunta com s’ha d’entendre la sol·licitud en cas que no es 
respongui en el termini fixat. 

- Cristina Saumell respon que s’entendria denegat, per silenci negatiu. 
 

- Ramon Zaballa planteja si no es pot fer d’una altra manera i Cristina Saumell diu 

que a nivell de procediment és complicat. Per llei, tot el que sigui adquisició de 
drets s’ha d’entendre negatiu. L’Ajuntament pot resoldre més enllà del mes, però 

en sentit positiu. 
 

- Andreu Batlle planteja que pot donar-se el cas que per desídia per part de 

l’administració no se li doni un dret a una persona necessitada. Per a aquella 
persona estem allargant el procediment de forma injusta. 
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- Xavier Senabre afegeix que a nivell objectiu el sistema garanteix que la persona 
amb necessitat extrema sigui atesa als serveis socials i accedeixi als ajuts. Ara 

mateix cada setmana es donen ajuts a les famílies per a diferents finalitats. 
 

 
Ramon Zaballa explica que s’han fet alguns canvis menors en el document que es 

va passar per correu electrònic, que ara es detallaran: 

- Cristina Saumell diu que en els ajuts de l’IBI, regulats a l’annex 1, en lloc de 
posar uns topalls tancats, com que s’agafen de referència els que estableix 
l’ordenança d’escombraries i per no haver d’actualitzar cada any els topalls i que 

els hagi d’aprovar el Ple municipal, s’ha fet referència a l’ordenança 
d’escombraries, que és la que estableix anualment els barems per accedir als 

ajuts i bonificacions. 
- Montserrat Albet afegeix que s’ha detectat una errada en l’annex 4 (quotes per 

lloguer o hipoteca): ha de dir 562 euros (ajut segons preu mig lloguer Incasòl) 

en lloc de 600 euros. 
  

Dit això, afegeix que en els ajuts econòmics és tan important el tema econòmic com 

el compromís de la persona en voler canviar la seva situació, si és possible. En els 

plans de treball es fan auditories energètiques, s’ensenya com autogestionar-se per 

millorar els consums energètics, etc. 

Ramon Zaballa afegeix que el compliment del Pla de Treball és preventiu i dignifica 

la persona. Un dels objectius és ajudar les persones a canviar les situacions. El Pla 

de Treball es pacta amb el tècnic municipal i la persona es compromet a complir-lo. 

Finalment, diu que vol fer dues apreciacions sobre el Reglament: 

1. El logotip de la primera pàgina ha de ser el de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, que és l’ens que ha elaborat el document. El logotip de la Diputació 
ha d’aparèixer a la segona pàgina o al final, atès que la Diputació ha donat 

suport en la seva redacció. 
2. En algun moment el Reglament parla de la Regidoria de Serveis Socials. Ha 

de dir Regidoria de Drets Socials. 
 

- Anna Girona fa diverses preguntes: 

 
1. A la pàgina 32 (art. 34.6) parla dels tractaments terapèutics individuals i 

familiars. Li sembla que es contradiu el que s’explica (si les persones tenen 
dret o no als ajuts). 

 

Ramon Zaballa respon que s’entén que si la persona va a la sanitat privada no 
tindria dret a l’ajut.  

Montse Albet afegeix que també es refereix, per exemple, a tractaments com 
l’homeopatia, que no entrarien en els ajuts. 
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2. A la pàgina 31 (art. 32.a), apartat sancions. Si la persona no justifica la 
despesa se la sancionarà. Diu que a vegades és difícil poder justificar. 

 
Xavier Senabre respon que segons les instruccions d’Intervenció cal justificar-ho 

tot. Per tant, estan obligades a justificar. 
 

3. A la pàgina 25 (art. 22) diu que l’Ajuntament farà el seguiment que 

correspongui. Pregunta quin departament ho farà, ja que no es concreta. 
 

Montserrat Albet respon que, de principi, Serveis Socials. Però hi ha algun cas en 
què el seguiment pot ser fet des de diferents serveis i posa d’exemple el cas 
d’insalubritat d’un habitatge. En aquest cas el seguiment es faria des de serveis 

socials, salut i habitatge.  
Ramon Zaballa afegeix que si aquest Reglament, en un futur, s’aplica a altres 

Serveis municipals, per exemple els ajuts a infants per activitats esportives o els 
ajuts a l’escolarització, en aquests casos el seguiment el faria el servei d’Esports 
i el d’Educació, respectivament. Per això ja és correcte no fer esment de quin 

servei concret farà el seguiment. 
 

 
4. Es pregunta si a les famílies se’ls facilita un document resumit, perquè 

sàpiguen a què tenen dret. 

 
Montserrat Albet respon que des de fa uns dos anys quan una persona fa una 

sol·licitud del Rebost, en la pròpia sol·licitud ja té el barem d’ingressos que ha de 
complir, etc. 

 
Ramon Zaballa conclou que una vegada aprovat el Reglament demanarà al 
Servei de Comunicació que faci unes infografies amb un resum del reglament, les 

quals es penjaran a la pàgina web municipal i als serveis socials. L’objectiu és 
que la ciutadania conegui el Document. 

 
 

- Anna Girona demana que quan es fan les memòries de Serveis Socials, també es 

facin en la mateixa línia. Que en l’ànim de la transparència es faci constar el 
nombre d’ajuts sol·licitats, estimats i denegats. 

- Ramon Zaballa respon que en pren nota, ja que això pot ajudar a millorar la 
comprensió de les memòries. 

 

- Finalment, Anna Girona reconeix l’encert de convocar aquest Consell, consultiu, 
per explicar el Reglament, abans que es presenti a la comissió informativa i al 

Ple. 
 
 

- Mercè Masana diu que en el Reglament, quan parla de la valoració econòmica, 
explica que es tindrà en compte el còmput d’ingressos de la unitat familiar, 
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incloses les prestacions socials. Pregunta si les prestacions per dependència 
queden dins d’aquest còmput. 

 
- Montserrat Albet respon que sí. S’han de computar tots els ingressos. 

 
- Mercè Masana considera que la dependència s’hauria de computar a part. 

 

- Xavier Senabre diu que hem tingut l’assessorament de la Diputació. Ens ho 
mirarem, però la Diputació va establir uns barems, que són els que s’han fet 

constar en el Reglament. Es compten tots els ingressos, sense entrar en 
valoracions. 
 

- Montserrat Albet afegeix que quan es reguli l’ordenança pel servei d’ajut a 
domicili s’estableixi que sempre es pot fer la valoració tècnica en aquells casos 

en què alguna cosa no lligui per la valoració econòmica. 
 

Ramon Zaballa explica que properament el Ple municipal aprovarà inicialment el 

Reglament base. Es mirarà què fan altres ajuntaments sobre aquesta qüestió. Cal 

tenir en compte que és un document obert. En el termini d’un mes es podran 

incorporar canvis, abans de ser aprovat de forma definitiva. 

 

- Carme Garrido planteja que no s’ha tingut en compte l’experiència vital i 
professional de les entitats. Sobretot quan toca sensibilitats de persones 

vulnerables com són les que van a serveis socials.  
 
L’àmbit de la discapacitat toca el tema de la dependència. No queda recollit el 

servei d’assistència personal, que també està dins la llei de la dependència.  
 

Hi ha persones amb una discapacitat molt greu, que la tenen valorada i per tant 
perceben uns ingressos per aquest concepte. Considera una barbaritat que 
aquests ingressos per dependència es sumin al còmput global d’ingressos de la 

unitat familiar. 
 

- Ramon Zaballa respon que si ho contempla el Contracte Programa també es 
tindrà en compte. 
 

- Carme Garrido afegeix que aprofitaran el mes de marge per fer les aportacions 
oportunes. 

 
- Finalment Ramon Zaballa conclou que dimarts vinent, dia 9 de febrer, es 

presentarà a la comissió informativa de Serveis a les Persones el Reglament de 

Prestacions Econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la setmana següent, el dia 16 de febrer, serà presentat al Ple 

municipal per a la seva aprovació inicial, si escau. 
 

 

about:blank


 

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

 
 

 
 

2n.)  Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 
S’aprova per assentiment l’acta de la darrera reunió del Consell, del dia 26 de novembre 

de 2020.  
 

Ramon Zaballa diu que en vuit o deu dies l’acta que s’acaba d’aprovar es penjarà a la 
pàgina web de l’Ajuntament, perquè estigui a l’abast tothom. En aquest moment, totes 
les actes aprovades per aquest Consell Municipal de Drets Socials estan penjades. 

 
 

I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a un quart de nou i sis minuts del 
vespre (20:21h), 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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