A Vilafranca del Penedès, el dia 26 de març de 2015, a dos quarts de vuit del vespre, es
reuneix a la Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell
Municipal de Serveis Socials, en sessió ordinària i en primera convocatòria, presidida per
la Sra. Montserrat Arroyo Ferrando; amb l'assistència de les següents persones:
Sr. Sebastià Jané Arrufat, regidor de Benestar Social,
dels/de les representants dels grups municipals:
Sra. Teresa Baqués i Sr. Joan Gilabert, en substitució de la Sra. Tere Soler Font, de la
CUP,
i dels/de les representants de les entitats i associacions:
Sr. Indalecio Pereda Pineda, de l’Associació de Veïns de la Barceloneta-Sant Magí,
Sra. Fina Casanova, en substitució de la Sra. Foix Sogas Casanova, de la Comissió de
persones amb discapacitats,
Sra. Remei Surià Fillion, de la Comissió de la Gent Gran,
Assisteixen també les següents persones:
Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi, cap de Serveis Socials,
Sra. Rosa Colomé Borrós, coordinadora de l’equip de Tractament i Famílies,
Sra. Montserrat Gené Giralt, coordinadora de l’equip d’atenció a la gent gran i
dependència,
Actua de secretària la Sra. M. Dolors Vendrell Gual.
S’excusen els/les representants dels grups municipals i de les entitats i associacions:
Sra. Georgina Rafecas Ferrer, de CiU,
Sra. Marta Otero Molas, de ICV-EUiA,
Sr. Enric Villanueva Cabado, del PP,
Sra. Griselda Casan Albiach, de ERC,
Sra. Elisabeth Olmos Santacana, de l’Associació de Veïns de la Girada,
Sra. Maria Sardà Raventós, de UGT,
Sra. Francesca Pascual Yebra, de Càritas,
Sra. Mireia Sàbat Rius, de Creu Roja,
Sra. Montserrat Rosell Mata, de la Fundació Amàlia Soler,
Sr. Josep M. Ponsa Casas, de l’Associació Creixent,
Sra. Raquel Avilés, de Càritas Diocesana.

La Sra. Montserrat Arroyo inicia la sessió i explica que avui es fa l’última reunió del
Consell d’aquesta legislatura. En efecte, amb el nou reglament del Consell municipal de
Serveis Socials hi haurà nous representants/altres persones en el sí del Consell.
Avui es tractaran els següents punts de l’ordre del dia: Aprovació de les actes de la
darrera reunió i de l’anterior, la presentació de la memòria de Serveis Socials del 2014 i
finalment el torn obert d’intervencions.

1r.

S’aprova per assentiment l’acta de la reunió del dia 4 de desembre de 2014. Pel
que fa a l’acta del dia 3 de febrer de 2015, Montserrat Arroyo explica que s’hi han
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incorporat les esmenes formulades darrerament per la Sra. Foix Sogas, les quals
s’han comunicat als membres del Consell. S’hi està d’acord i s’aprova també l’acta
de la reunió anterior, del dia 3 de febrer de 2015.

2n.

Presentació de la Memòria de Serveis Socials del 2014

Prèviament a la presentació, la Sra. Teresa Baqués pregunta si podran tenir el contingut
de la Memòria que ara es presentarà i Roberto Labandera respon que sí, que es passarà
per correu electrònic.
La Memòria de Serveis Socials del 2014 conté els següents apartats:
• Objectius anuals,
• Activitats destacades,
• Comissions tècniques,
• Xifres globals d’activitat,
• Problemàtiques detectades,
• Ajuts d’emergència social,
• Ajuts directes a famílies,
• Altres ajuts a famílies,
• Infància i adolescència,
• PAD (atenció a domicili),
• Usuaris del xec servei,
• Atenció a la dependència,
• Habitatge social,
• Programa CRIT,
• SIAD (informació i assessorament a les dones),
• Intervencions grupals,
• Acció comunitària,
• Formació i avaluació,
• Reflexió final.
Roberto Labandera comença a explicar els diferents apartats de la Memòria:
Entre els objectius anuals, atendre la ciutadania que ho requereixi, oferir informació
orientació, assessorament i tractament mitjançant equips multidisciplinars, detectar i
prevenir situacions de risc social o de vulnerabilitat de persones i famílies, desenvolupar
treball social grupal i comunitari.
Les activitats destacades són:
-

-

-

Creació i posada en marxa de l’equip de coordinació. Es van produir canvis de la
regidoria i del cap del Servei; després es va reorganitzar l’equip de serveis socials i
es va posar en marxa l’equip de coordinació, que funciona actualment.
Creació i posada en marxa del servei d’acollida,
Ampliació de recursos professionals i per activitats, al SIAD, SOI, als equips de
foment de l’autonomia personal, de tractament i de programes comunitaris. Un
dels objectius del reforçament del SOI és reduir les llistes d’espera,
Reorganització de l’equip de foment a l’autonomia personal,
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-

-

-

-

Revisió i reorganització del Centre obert (servei que té 25 places per a infants i les
seves famílies)
Ampliació temporal del Projecte Adolescents. Aquest projecte durava només sis
mesos i s’ha ampliat a un curs escolar sencer. Compta també amb 25 places i és
per a joves fins a 18 anys. En tots els serveis es treballen els infants i les seves
famílies.
Ampliació de l’acord amb la Fundació Amàlia Soler per l’atenció al terball familiar
Participació en el Projecte PIASS,
Manteniment i renovació dels convenis amb entitats prestadores de serveis
(Càritas, Creu Roja, Associació l’Espiga Penedès),
Convocatòria d’atorgament d’ajuts a entitats socials (el 2014 van obtenir ajuts cinc
entitats. Es tracta d’una convocatòria anual d’ajuts),
Continuació de l’actuació del dispositiu CRIT i del programa Vilafranca Inclusió. El
dispositiu CRIT es gestiona entre Serveis Socials i el servei d’Ocupació. Es fa un
acompanyament a persones de Serveis socials que busquen feina. El dispositiu
CRIT té un programa específic, anomenat Vilafranca Inclusió.
Atenció al programa d’emergència social: ajuts d’emergència, gestió del rebost
solidari i del càtering social, conveni amb Creu Roja pels kits de suport social,
gestió del programa Pro-Infància, coordinació dels ajuts amb Càritas i Creu Roja.
Ampliació del programa d’habitatge social.
Òrgans de participació:
o Revisió del reglament del consell municipal de Serveis Socials,
o Programa d’acció comunitària de la comissió municipal pel Benestar de les
Persones amb Discapacitats,
o Programa d’acció comunitària de la comissió municipal pel Benestar de les
Persones Grans.

Les Comissions Tècniques actuals són:
-

-

Comissió contra el maltractament de les persones grans (administracions/
entitats). El darrer ple municipal, del dia 24 de març, va aprovar demanar als
jutjats un torn d’ofici pel maltractament de les persones grans. S’estima que unes
10.000 persones grans a Catalunya pateixen algun tipus de maltractament. A
Vilafranca tenim un protocol d’actuació per aquests casos, en el qual participen
diversos serveis conjuntament (Policia, Serveis Socials, Mossos d’Esquadra, ...)
Comissió contra els maltractaments per violència masclista (administracions i
entitats professionals)
Taula territorial d’infància i adolescència,
Comissió tècnica d’infància i adolescència.

Xifres globals d’activitat
Pel que fa a les xifres globals d’activitat de Serveis socials, es detecta una lleugera
disminució del nombre de persones ateses l’any 2014, respecte a l’any anterior.
Tanmateix, ha augmentat el nombre de conflictes de les famílies, fruit de la crisi.
Problemàtiques detectades:
Les problemàtiques principals detectades són: Econòmiques (27,70%), mancances
socials (18,82%), salut (17,53%), laborals (16,43%), seguides de: discapacitats,
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aprenentatge, habitatge i sospita de maltractament, (totes aquestes amb un percentatge
menor).
Roberto Labandera explica que la classificació de la problemàtica s’ha fet segons el
programa Hèstia, programa que s’utilitza a Serveis Socials i que serveix per gestionar les
visites i el seguiment de les persones usuàries.
-

-

-

-

Teresa Baqués pregunta què vol dir “mancances socials” i qui fa la classificació de
la problemàtica,
Montse Gené respon que es defineix la problemàtica de les persones/famílies que
atenen segons el que es detecta des de Serveis Socials i Gent Gran; el barem el
posen les treballadores socials. Pel que fa al terme “Mancances socials” significa
que existeixen dificultats de relació social.
Roberto Labandera afegeix que es detecta la problemàtica a partir de tot el treball
social que es fa,
Rosa Colomé diu que la mancança social ve derivada principalment de la crisi. En
efecte, la crisi desestructura molt les famílies, provoca angoixa, ...
Joan Gilabert pregunta si la problemàtica de pobresa energètica està comptat dins
la problemàtica d’habitatge,
Roberto Labandera respon que no. La pobresa energètica es compta com a
problemàtica econòmica. D’altra banda, la problemàtica d’habitatge significa que hi
ha problemes de desnonament, habitatges en males condicions, ...
Montse Gené diu que en la problemàtica de sospita de maltractament també hi ha
les deteccions reals de maltractament.
Roberto Labandera afegeix que en casos molt puntuals hi ha denúncies de
maltractament d’infants.

Ajuts d’emergència social
-

-

Rebost solidari: S’han atès 2.532 persones, que suposen 788 nuclis familiars.
Per edats, hi ha 99 persones menors de 2 anys, 427 persones entre 2 i 8 anys i
495 persones de 8 a 18 anys. La resta, 1.511 persones són adultes.
Càtering Social: S’han distribuït 21.779 àpats, a raó de 86 àpats diaris de
promig. S’han atès 1.055 persones. Per edats, el 40% són persones de 2 a 18
anys, el 58% persones de 18 a 64 anys i un 2% persones majors de 65 anys. Per
gènere, el 58% són dones i el 42% homes.

Sebastià Jané explica que es va veure que les famílies formades per 2 persones tenen
menys problemes que quan hi ha infants. La incidència és major si hi ha infants.
-

Teresa Baqués pregunta sobre el Rebost, si estan comptades les persones cada
vegada que fan ús del servei,
Roberto Labandera respon que no. Són persones físiques que han anat al Rebost
una o diverses vegades.
Montserrat Arroyo explica que es pot anar al Rebost 2 vegades al mes (cada
quinze dies), durant quatre mesos.
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-

-

-

Teresa Baqués pregunta si en el Rebost solidari hi ha personal que depèn de
Serveis Socials,
Montserrat Arroyo respon que hi ha uns 45 voluntaris i dues persones que, per la
tipologia de feina que fan, han de ser contractades (la que va amb una furgoneta
als supermercats, a Barcelona,... pel tema dels aliments) i la que gestiona la part
administrativa (tiquets, justificacions a la Unió Europea,...)
Montse Gené explica que des de Serveis Socials es fan les derivacions al Rebost
solidari,
Roberto Labandera afegeix que per la gestió del Rebost s’utilitza el programa
Equàliment, que és molt bo, perquè fa tot el seguiment, marca els dies que han
d’anar al Rebost les persones usuàries, ...
Montse Gené diu que s’aplica un barem a les persones/famílies usuàries, això dóna
un nombre de punts, segons el qual poden anar al Rebost a “comprar”.
Indalecio Pereda pregunta de quin organisme depenen els voluntaris del Rebost
solidari,
Roberto Labandera respon que depenen de l’associació Ressò.

Rosa Colomé explica els Ajuts directes a famílies:
S’han donat el 2014 un total de 972 ajuts, per un import total de 60.481,76 euros. Els
principals conceptes dels ajuts són: Per subministraments de la llar (aigua, gas,
electricitat), suport a allotjament, ajuts per ulleres, receptes, etc., ajuts pel transport,
ajuts per assistència a casals d’estiu i altres no especificats anteriorment. Gairebé la
meitat de l’import total (27.338 euros) han estat ajuts per subministraments de la llar.
Altres ajuts que repercuteixen en les famílies, però que es donen d’altres formes són:
Els ajuts pel casal d’estiu per a infants que d’altra forma no hi podrien anar, mitjançant
conveni amb el Consell Esportiu de l’Alt Penedès (3.333,81 euros); el Càtering social
(60.686,11 euros); els kits de suport social, mitjançant conveni amb la Creu Roja (3.500
euros) –son kits formats per bolquers per a nadons, d’higiene personal per a infants i
adults i kits de neteja de la llar-; el Rebost solidari, (58.000 euros) i els ajuts a
l’escolarització (150.000 euros), ajuts que es gestionen pel servei d’Ensenyament i que
es destinen a compra de llibres, material escolar, excursions, etc.
El cost dels ajuts directes a famílies i els altres ajuts és de 336.000,76 euros.
Roberto Labandera, sobre el Rebost solidari, explica que els aliments del Rebost
provenen principalment del Banc d’Aliments de la Unió Europea, però no n’hi ha prou, i
l’Ajuntament ha aportat 58.000 euros l’any 2014, per comprar més aliments.
-

Joan Gilabert pregunta pel percentatge de persones de Vilafranca que reben ajuts,
Roberto Labandera creu que són unes 500-600 famílies (algunes d’elles obtenen
ajuts per diferents conceptes).

Els serveis/recursos per a la infància i adolescència es poden classificar en:
Casa Petita, Centre Obert, Projecte Adolescents, Rebost solidari i càtering social,
habitatge i Casal d’Estiu.
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Excepte en la Casa Petita, que és oberta a tothom, en tota la resta de serveis/recursos
per a la infància i adolescència esmentats, les famílies que n’han fet ús són famílies
derivades de Serveis Socials.
-

Teresa Baqués pregunta si l’assistència al Centre Obert és gratuït,
Rosa Colomé respon que sí, és gratuït.

Montse Gené explica el programa d’atenció a domicili (PAD), que està format pels
següents serveis: Xec servei, Treball familiar, Teleassistència, Atenció a la soledat, Banc
d’ajuts tècnics i programa d’arranjament d’habitatges.
L’objectiu del PAD és millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, que
puguin viure en el seu domicili, i evitar el seu deteriorament.
D’altra banda, hi ha també el treball familiar, que es fa en famílies i en persones grans.
Les treballadores familiars donen un suport a persones/famílies amb vulnerabilitat, fan un
seguiment, no només per tema de dependència, sinó que fan una atenció personal a les
famílies amb aquesta situació de vulnerabilitat (per exemple donar un suport més
educatiu, un acompanyament a l’escola a infants, per evitar l’absentisme escolar, ...)
La Fundació Amàlia Soler farà properament l’atenció personal a les famílies, el mateix
que fins ara feien les treballadores familiars. Així, les treballadores familiars podran fer
més treballs grupals.
-

Teresa Baqués pregunta pel nombre de treballadores familiars,
Montse Gené respon que hi ha unes quaranta persones de la Fundació Amàlia
Soler, més dues persones de l’Ajuntament. Les valoracions es fan des dels Serveis
Socials; es pacten les hores de servei que es necessiten i s’estableix una
coordinació entre les dues entitats.

Els xecs servei són per: atenció personal, neteja domèstica, àpats a domicili i transport
adaptat. Segons el quadre comparatiu dels xecs servei d’aquests darrers tres anys es pot
apreciar que han baixat, tant en nombre de persones com d’hores, de servei prestat.
Això és degut principalment per la crisi: Hi ha persones cuidadores que ara estan a l’atur
i es poden fer càrrec dels familiars amb situació de dependència.
Pel que fa al servei d’atenció domiciliària (SAD), també es dóna a menors de 65 anys que
tinguin la valoració de dependència.
Sobre l’atenció a la dependència, les dificultats que hi ha actualment són:
El fort impacte de la variació normativa del RDL 20/2012, que ha suposat una reducció
de prestacions; les llistes d’espera superiors a tres anys a serveis residencials, centres
ocupacionals, etc.; espera de 24 mesos per al cobrament de la prestació per cuidador;
per als casos d’infància, adolescència i salut mental no es contempla cap servei específic.
L’any 2014 s’han tramitat 162 sol·licituds de valoració de grau de dependència (l’any
2013, 133 sol·licituds) i s’han realitzat 128 tràmits de dependència (l’any 2013, 203
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tràmits). Finalment, l’evolució dels recursos assignats també ha disminuït l’any 2014,
respecte als anys anteriors.
Habitatge social. Es tracta d’un servei públic de cessió temporal d’habitatge.
Roberto Labandera explica que hi ha una borsa d’habitatges socials. Es fa una cessió per
a un màxim de cinc anys i es treballa perquè la família pugui trobar una sortida a la seva
situació.
L’any 2014 s’han gestionat 59 habitatges socials, amb un total de 78 famílies ateses, que
es correspon amb 218 persones beneficiàries.
Programa CRIT.
Roberto Labandera explica que és un recurs per a la inserció laboral de les persones
usuàries de Serveis Socials. S’ha fet orientació, seguiment i avaluació d’itineraris
formatius per a 400 persones. El Programa Vilafranca Inclusió, de formació-treball, ha
possibilitat el contracte laboral per a 26 persones i el pla de treball familiar i social per a
26 famílies.
-

Teresa Baqués pregunta si el Programa CRIT és al marge dels Plans d’ocupació,
Roberto Labandera explica que les persones que reben PIRMI es vol que facin una
formació/orientació per la recerca de feina; algunes d’elles van a plans d’ocupació.

SIAD (Servei d’informació i assessorament a les dones).
Roberto Labandera explica que el SIAD comprèn diversos conceptes: Primera acollida,
acció comunitària, atenció jurídica, atenció psicològica a adults i a menors i tractament
social. S’han fet un total de 1.999 actuacions l’any 2014 i s’han atès un total de 587
persones. Ha incrementat el nombre d’actuacions i de persones usuàries respecte a l’any
2013, malgrat l’evolució de la societat.
Intervencions grupals. S’han fet:
- Tallers d’entrenament de la memòria, per prevenir i detectar mancances de
les persones que hi van. S’han fet 175 sessions amb un total de 79 participants,
- Projecte pilot “Activa’t, tu pots”, per la dinamització i atenció a persones amb
discapacitat i dependència. S’han fet 35 sessions, amb un total de 19 participants
(64 familiars).
Montse Gené explica que són grups d’autoajuda mútua, en els que hi ha una
treballadora social. S’ha comprovat que aquestes persones es relacionen millor,
perquè s’evita l’aïllament que tenien abans; es fa una socialització de persones
grans amb persones amb discapacitats. Els resultats obtinguts són molt bons.
Roberto Labandera explica que l’ajuntament està fent la gestió dels dos Casals
d’avis, des del 2013 i que aquest Projecte s’està fent dins dels espais dels dos
Casals.
- Curs de nutrició i hàbits saludables, per fer una dinamització i atenció a
persones en situació de vulnerabilitat. S’han fet 10 sessions, amb un total de 30
participants (73 familiars).

Acció comunitària.
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-

Comissió municipal pel Benestar de la Gent Gran: Destaquen el Punt
d’informació per la Gent gran, suport a les entitats i casals de la gent gran,
activitats de dinamització del col·lectiu, programa de relacions intergeneracionals,
Setmana de la Gent Gran, Campanya Nadal Solidari, activitats esportives pel
col·lectiu i difusió del carnet blanc.

-

Comissió pel Benestar de les Persones amb Discapacitat: Destaquen la
promoció de la participació ciutadana;el Programa vinculat a la celebració del Dia
internacional de les Persones amb Discapacitat: institucional, musical, de lleure; la
sensibilització comunitària dins l’àmbit escolar; la formació per polítiques
accessibles per a la diversitat; l’acció transversal pel disseny del programa
d’intervenció dins l’àmbit de les discapacitats (17 serveis municipals/ 8 entitats).
Roberto Labandera explica que s’ha fet una enquesta en diversos serveis de
l’ajuntament i s’ha treballat amb 8 entitats de discapacitats. El treball resultant és
una proposta de millores de l’accessibilitat en el seu conjunt.

Formació i avaluació.
L’any 2014 s’han impartit 599 hores de formació professional continuada, s’han fet 228
hores de supervisió tècnica i s’han dut a terme 3 avaluacions trimestrals i una general
amb el conjunt de l’equip.
-

Teresa Baqués pregunta pel tipus de formació que s’ha impartit i pel percentatge
de participació,
Roberto Labandera respon que s’ha fet formació sobre mètodes d’entrevista a
Serveis Socials, formació en treball comunitari, sobre gestió de les emocions,
formació en salut mental, s’ha participat en dos congressos,... Pel que fa al
nombre de persones que han rebut formació, n’han rebut unes 30 persones, sobre
un total de 36 persones de Serveis Socials.

Reflexió final.
Es fa referència a la frase de Fernando Fantova: Els serveis socials han de fer un “control
de pobres o acompanyament per a la interacció?”
L’objectiu del treball social és estendre i avançar en una intervenció social capaç
d’acompanyar a qualsevol persona, a totes les persones, en el procés de millorar i
complementar la seva autonomia pel desenvolupament quotidià i enfortir i activar els
suports i vincles familiars i comunitaris que totes les persones necessitem.
Roberto Labandera diu que els treballadors socials se senten desbordats actualment per
la demanda que tenen (econòmica, d’habitatge, salut, etc.) Nosaltres parlem de persones
amb situació de vulnerabilitat.
A més, des que es donen ajuts (per llei) s’ha de fer sempre un informe del/de la
treballador/a social, cosa que suposa encara més feina per a aquests professionals.
3r.

Torn obert d’intervencions

Montserrat Arroyo diu que qualsevol dubte que hi hagi, es plantegi ara.
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1. Remei Surià informa de diverses activitats que es faran properament, destinades a
gent gran:
o

o

Del 13 al 17 d’abril es va a Vic. Són les colònies per a la gent gran
(persones soles i/o amb problemes econòmics). Demana que es faci
extensiu a aquelles persones que puguem conèixer que es troben en
aquesta situació. Aquest any es va a Vic ja que així com aquest any
Vilafranca és la Capital de la Cultura Catalana, l’any vinent ho serà Vic.
De l’1 al 7 de juny es farà la Setmana de la Gent Gran. El dia 1 es farà una
conferència (dues persones que fa 25 anys que estan en la Comissió de la
Gent Gran). Durant aquella setmana, cada dia es farà una activitat; hi haurà
un programa amb totes les activitats.

2. Teresa Baqués pregunta si amb les persones que estan treballant a Serveis Socials
es pot atendre tota la demanda i pregunta per les llistes d’espera a Serveis
Socials,
-

Roberto Labandera respon que d’atendre, fins ara s’atén. En un futur, ja es veurà,
perquè la demanda s’ha agreujat; ara s’atenen famílies amb multiproblemàtica,
com ja ha dit anteriorment.

-

Sebastià Jané, sobre les llistes d’espera, respon que es passa la informació cada
mes als grups municipals, en les Comissions Informatives. De totes formes,
explica que s’han reduït les llistes, dels 25 dies a uns 9 dies de promig.

-

Montse Gené comenta que es poden produir situacions d’estrès per no tenir
respostes per donar; no és fàcil el treball que fan. S’atén de la millor manera
possible.

-

Roberto Labandera afegeix que la pèrdua de la sisena hora escolar ha suposat
menys atenció a l’infant. A Vilafranca només hi ha un Centre Obert per a 25
infants. S’ha de pensar en un segon Centre Obert, ja que hauríem de tenir unes 40
places. Respecte al Projecte Adolescents, també s’hauria d’incrementar el nombre
de places. Cal fer una intervenció en l’àmbit educatiu amb les famílies usuàries.
Segons els Cercles comparatius (entre municipis de la província), Vilafranca és un
dels municipis amb un nivell mitjà/alt d’atenció.

3. Joan Gilabert pregunta pel percentatge de població de Vilafranca que ha passat
pels Serveis Socials i si s’hi dediquen prou recursos, materials i humans,
- Sebastià Jané respon que el pressupost de Serveis Socials suposa un 10% del
pressupost total i Roberto Labandera afegeix que la població atesa és d’unes 4.000
persones, que suposen també el 10% sobre el total de la població de Vilafranca.
4. Finalment, hi ha una intervenció sobre el fet que no hi ha un alberg/allotjament
per a dones. Roberto Labandera diu que caldria comptar amb unes 2 places per a
dones (hi ha molt poca demanda) i que algunes entitats haurien d’assumir
l’alberg/allotjament de dones. També diu que cal que les entitats solidàries
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-

treballin prioritàriament amb la infància i l’adolescència, amb la voluntat que
acompanyin i juguin amb els infants. Actualment tenim un allotjament per a dones
que pateixen maltractaments, un habitatge d’emergència per a persones
desnonades o sense sostre.
Fina Casanova manifesta que en Salut Mental també disposen d’un pis per a
persones que es troben en una situació d’emergència.

I sense cap altre tema a tractar s'aixeca la sessió a les nou menys cinc minuts del
vespre, signant aquesta acta la presidenta, junt amb la secretària que ho certifico.

Sra. Montserrat Arroyo Ferrando
Presidenta

Sra. M. Dolors Vendrell Gual
Secretària

Diligència: Per fer constar que aquesta acta de la darrera reunió del Consell municipal
de Serveis Socials d’aquesta legislatura, va ser notificada a tots els membres del
Consell en data 7 d’abril de 2015. En haver passat el termini de quinze dies per poder
fer esmenes a l’acta, sense que se n’hagi presentat cap, l’acta es dóna per aprovada.
Vist-i-plau,

M.Dolors Vendrell Gual
Secretària

Montserrat Arroyo Ferrando
Presidenta

Vilafranca del Penedès, 26 de maig de 2015
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