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A Vilafranca del Penedès, el dia 11 de març 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:  

- Sr. Joaquim Barberà Budi (ERC) 
- Sra. Anna Girona Alaiza (VeC) 

- Sra. Mònica Luna i Lázaro (CUP) 
 
 

I dels/de les representants de les entitats i associacions:  
- Sr. Miquel Aiguadé Artigas (Càritas), 

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

Discapacitat), 
 
 

S’excusen: 
- Sr. Andreu Batlle Amat (Federació Empresarial del Gran Penedès),  

- Sr. Miquel Escobar García (Representació sindical), 
- Sra. Sílvia Méndez Merchán (Creu Roja Alt Penedès). 
- 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), 

- Sr. Tomás Roca Martín (Associacions de Veïns de Vilafranca. AVV Espirall) 
- 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 Domènech Prat, nova directora de Serveis Socials  
 

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

 

Ramon Zaballa explica que ha convocat aquesta sessió extraordinària del Consell 

municipal de Drets Socials, amb un únic punt a tractar, com a acte de deferència 

envers el Consell.  

La nova directora dels Serveis Socials pren possessió del nou càrrec el proper dilluns, 

dia 15 de març, i per tant ha cregut convenient presentar-la abans al Consell. 
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Tanmateix, la setmana del 15 al 19 de març treballarà juntament amb Francesc Xavier 

Senabre, actual cap dels Serveis Socials, per fer el traspàs de coneixements. 

Va tenir aquesta deferència, també, envers l’alcalde (a qui es va presentar aquesta 

persona divendres passat), envers el personal tècnic dels serveis socials i de la 

regidoria de la gent gran, als quals es va convocar telemàticament el mateix divendres,  

i finalment, envers la comissió informativa de Serveis a les Persones, que van ser 

convocats també de forma telemàtica el dia 9 de març per fer-los la presentació. Avui, 

doncs, toca al Consell municipal de Drets Socials, com a òrgan de participació i de 

representació dels Serveis Socials. Més endavant, es farà la presentació als diferents 

Serveis de l’Ajuntament. 

Dit això, explica que Francesc Xavier Senabre havia manifestat des de fa temps la seva 

voluntat de deixar el Servei, per motius personals i professionals. Quan va assumir el 

càrrec ho va fer per dos anys, encara que finalment se n’hi ha estat quatre. D’altra 

banda, se li ha de facilitar la seva carrera professional.  

Per poder incorporar una altra persona al càrrec que deixa Francesc Xavier Senabre 

s’ha fet un procés de selecció, al qual es van presentar 14 persones. En la primera fase 

del concurs es valoraven els mèrits acadèmics, personals i professionals. Les quatre 

millors puntuacions van passar a la segona fase, que consistia en la redacció d’un 

projecte de funcionament dels serveis socials, centrat en l’ajuntament de Vilafranca, 

pels propers quatre anys. Finalment, en la tercera fase calia fer la presentació del 

projecte i l’entrevista individual. 

Destaca la gran vàlua de totes les persones que s’hi van presentar, si bé en cada una 

de les fases qui va obtenir millor puntuació va ser la persona que ocuparà aquest nou 

càrrec de directora de Serveis Socials, la Sra. Montserrat Domènech. 

Desprès, Ramon Zaballa fa un reconeixement i agraïment a Xavier Senabre, (últim cap 

dels Serveis Socials, ja que a partir d’ara hi haurà la figura de director/a de Serveis 

Socials), per la gran tasca que ha fet durant tots aquests anys. Manifesta que ha 

treballat molt bé amb ell, sempre de forma col·laborativa, transversal i intensa, 

principalment en aquest darrer any, compartint l’objectiu de posar en tot moment la 

ciutadania al centre de les actuacions que s’han fet.  

Senabre deixa el Servei en millors condicions que quan el va rebre, tot i la gran feina 

que s’havia fet en l’etapa anterior. En efecte, la tasca que va fer Roberto Labandera en 

l’etapa anterior va ser també molt important i Xavier Senabre l’ha continuada. Tot 

plegat significa que el Servei va millorant dia a dia, amb esperit constructiu. 

 

Dit això, dóna la benvinguda a Montserrat Domènech, tècnica del Consell Comarcal, i 

explica que ella porta molts anys treballant en el camp dels serveis socials. És una 
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persona amb molta experiència. Treballa des de fa anys al Consell Comarcal, on va 

crear tota una infraestructura de serveis socials. La macroorganització que ara té el 

CCAP va ser creada gràcies a ella. Coneix bé l’Ajuntament, ja que els serveis socials del 

territori estan en connexió amb els del municipi.  

Zaballa ha coincidit amb ella a la Generalitat (reunions en Departaments), a la 

Diputació, als Serveis Territorials, ... i ha pogut constatar que és una persona coneguda 

i reconeguda en aquests àmbits, per la seva vàlua. Ella ho ha demostrat també en el 

procés de selecció. 

 

Dit això, passa la paraula a Francesc Xavier Senabre. 

Senabre agraeix les paraules que ha dit Ramon Zaballa i diu que el treball de serveis 

socials és molt intents, que ha treballat molt bé amb Zaballa, que li ha facilitat la feina i 

ha estat potenciador. Dit això, manifesta que passa el relleu a Montserrat Domènech, la 

qual cosa li fa molta il·lusió. 

Fa també un reconeixement a Dolors Vendrell, pel treball administratiu i de gestió que 

fa la unitat administrativa, i a Mercè Massana, treballadora social i membre de l’equip 

dels serveis socials, pel treball tècnic que fan els serveis socials. 

Després fa un reconeixement a tot l’equip de serveis socials, que ha respost molt bé, 

sobretot en aquest darrer any tan dur de pandèmia. Ara fa un any que van haver de 

tancar i van reaccionar amb encert. La ciutadania va continuar essent atesa. 

La feina del Consell municipal de Drets Socials és també molt important. El Consell és 

viu i és actiu. Aquí ens trobem els diferents actors, la qual cosa és molt positiva. 

Després explica que ha treballat amb Montserrat Domènech durant aquests quatre 

anys, ja que els serveis socials de l’ajuntament de Vilafranca porten a terme actuacions 

conjuntes amb el Consell Comarcal. Finalment dóna les gràcies i diu que és una època 

plena de possibilitats per dur a terme una bona feina als Serveis Socials. 

 

Després té la paraula Montserrat Domènech. 

Domènech agraeix la confiança que se li ha fet i diu que està molt il·lusionada per 

iniciar aquest nou repte professional i de poder comptar amb un òrgan com aquest. Cal 

canalitzar el que es digui en el sí del Consell i tenir-ho en compte. Treballarà 

conjuntament amb el Consell.  

El Consell i l’Ajuntament han d’anar conjuntament. Es posa a disposició del Consell per 

al que calgui. Intentarà fer-ho amb la màxima professionalitat i espera poder fer una 

reunió presencial properament. 
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En els Serveis Socials s’ha de fer una feina de transversalitat i col·laborativa entre els 

diferents serveis. Ella té molta il·lusió en obrir noves línies i noves possibilitats.   

Finalment, agraeix a l’Ajuntament de Vilafranca per donar-li aquesta oportunitat. 

 
En el torn obert d’intervencions, hi ha les següents intervencions: 

 
1. Anna Girona agraeix la tasca de Xavier Senabre. Ha estat fàcil el tracte amb ell i 

sempre ha facilitat les respostes al que se li ha demanat. 
 
Després dóna la benvinguda a Montserrat Domènech. Manifesta que és cert que és 

una persona reconeguda i pensa que ajudarà molt en el funcionament dels serveis 
socials.  

 
Dit això pregunta si en la propera legislatura Domènech continuarà en el càrrec, ja 
que no és un càrrec de confiança. 

 
D’altra banda, planteja que caldria millorar el propi Consell. A l’hora de l’assistència 

creu que són poques persones, malgrat que hi ha designats molts membres en el sí 
del Consell. Planteja si s’hi pot fer alguna cosa, referint-se a l’assistència a les 
reunions. 

 

2. Carme Garrido dóna les gràcies a Xavier Senabre, perquè ha estat fàcil en el 

tracte, per la disponibilitat i per la bona feina que ha fet. 
 
Després dóna la benvinguda a Montserrat Domènech. Explica que ha treballat 

durant anys amb ella i és un plaer compartir aquest espai. Domènech té una 
dilatada experiència al Consell Comarcal i també a la Generalitat, on també va 

treballar. És una molt bona professional.  
 
Espera que l’equip polític tingui en compte les propostes de l’equip tècnic i que 

treballin en una mateixa línia. Demana que es treballi en l’atenció a les persones, en 
temes de discapacitat, que es tinguin en compte les noves línies que es proposin. 

S’ha fet un primer pas (ara formen part d’Igualtat i no només de serveis socials), 
però hi ha molt a fer encara en temes de discapacitat i atenció a les persones. 

 

3. Josefina Milà agraeix a Xavier Senabre el treball que ha fet. Ha estat un bon 
puntal dels serveis socials. 

 
Referint-se a Montserrat Domènech, diu que també la coneix (ha coincidit amb 

ella en el CCAP, el Pilar de Vuit,...) Li dona la benvinguda i conclou que de feina, 
als Serveis Socials, n’hi haurà però s’anirà fent. 
 

 
4. Ramon Zaballa, responent a Carme Garrido, sobre el treball polític i tècnic, diu 

que el polític té la responsabilitat política, però sense l’equip tècnic no faria res. 
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Cal fer un treball col·laboratiu, cosa molt important. Tots hem d’aportar la nostra 
vàlua per tirar endavant. 

 
L’objectiu tècnic i polític és sempre el mateix: el millor per a la ciutadania. 

 
Dit això, es mostra convençut que amb Montserrat Domènech seguirà treballant 
igual que ho ha fet fins ara amb Xavier Senabre.  

 
Després, fa també un reconeixement al treball que duu a terme la unitat 

administrativa de l’Àrea, que és molt, quant a volum, i és indispensable per al 
bon funcionament dels Serveis Socials. 
 

 
Responent després a Anna Girona, i pel que fa a la millora del Consell, diu que és 

cert, quan les reunions del Consell eren presencials hi havia més assistència. Es 
mirarà què pot passar, ho hem de treballar. 
 

Sobre el nomenament de Montserrat Domènech, li respon que el nomenament 
s’ha fet fins juliol de 2023. Això no vol dir que no pugui tenir continuïtat, si 

Domènech i l’Ajuntament hi estan d’acord. De moment va fins el final de la 
legislatura, però no hi ha un termini tancat. 
 

Finalment, informa que en la propera reunió del Consell es farà la presentació de 
les memòries dels Serveis Socials i afegeix que s’han dissenyat en base al 

Reglament i el Catàleg de Serveis (com havia demanat Anna Girona). Ara mateix 
l’equip tècnic està ultimant les memòries i compta que a finals d’abril o a primers 
de maig podrà convocar el Consell ordinari per fer la presentació de les 

memòries dels Serveis Socials. 
 

 
I sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a tres quarts de vuit menys cinc 
minuts del vespre (19:40h), 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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