Acta de l'assemblea de Vilafranca en Comú
Prèvia al Ple Municipal de l'Ajuntament

-Lloc: Assemblea virtual.
-Data: Dilluns 18/05/2020
-Hora: 19.00h. Inici assemblea. 21.00 final.
-Assistents: 16

Ordre del dia
1) Aprovació acta assemblea anterior.

S’aproven els apunts de l’assemblea del dia 4 de maig

2) Debat sobre els punts de l'Ordre del Dia del Ple Municipal del dia 19 de
maig de 2020.
1. ACTA PLE. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió plenària de 05/05/2020.
2. 6/2020/HIS_MP. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2020. Aprovació inicial si escau, de la
modificació del pressupost en la modalitat de crèdits extraordinaris i de tranferències de
crèdit.
Modificacions que van en dues direccions:
-redestinar algunes partides -200.000€- per adscriure personal a l'Oficina d'Habitatge. Es
tracta de personal que passarà d'un altre servei a aquest.
-redestinar 500.000€ al Pla de Xoc per donar ajuts a persones, famílies, etc, afectades
d'alguna manera per la pandèmia ocasionada per la COVID19.

Aquestes modificacions es retallaran de coses que no s'han fet:
-carril bici.
-partida per Atenció primària.
-partida pel servei de Salut Pública destinada a xerrades que no s'han fet.
Des de VeC no veiem bé que es treguin diners destinats inicialment a aquestes
partides. El carril bici s'ha de fer un dia o altre. Quant a Salut Pública, creiem que
aquests diners haurien de ser l'inici del Pla de Salut local.
No es van acceptar les nostres propostes, però cal donar suport al Pla de Xoc.
A FAVOR.
-Referent al Pla de Xoc, es pregunta si aquests 500.000€ seran a més dels diners que
DiBa dona als Ajuntaments.

la

SÍ. Hem creat una partida pròpia pel Pla de Xoc, redestinant fons d'altres partides
que no s'han executat. Si venen diners d'altres administracions, seran molt
benvinguts i seran a més a més. S'està gestionant que el govern central autoritzi l'ús
del romanent 2019. S'espera, també, que Generalitat i DiBa facin aportacions als
ajuntaments.

3. 1/2020/HIS_REC RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. Aprovació si s'escau de
l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici pressupostari 2019.
ABSTENCIÓ
4. 1/2020/HIS_OF MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS COVID. Aprovació provisional si
escau, de les modificacions de diverses OF municipals de tributs i preus públics.
És un complement del punt 2. Es proposa modificar 5 OF fins a finals d'any:
-Gestió de residus. Reducció del 40% de la taxa de tot l'any per a les empreses que han
estat tancades.
-Concessions a bars, restaurants, parades mercat. Que no es paguin els mesos de març,
abril i maig.
-Els bars amb terrassa, que no paguin la taxa d'ocupació de la via pública fins a finals
d'any.

-Taxa d'ocupació de la via pública per mercats no sedentaris, fires, etc: no es cobrarà de
març a juny. La resta de l'any, reducció del 25%.
-Complex aquàtic: no cobrar quotes mentre estigui tancat. Després, rebaixa de quota del
25%.
En total es deixaran d'ingressar aprox. 2.000.000€, per serveis que no s'han donat però que
s'han continuat pagant sous, per la rebaixa de les taxes i per una certa morositat previsible.

Des de VeC la proposta referent a les terrasses no s'acaba de veure clara, atès que es
considera que si s'amplia espai, ja compensaran amb majors ingressos. Es va fer proposta a
l'EdG, que no ho va acceptar. La resta de grups municipals no va dir res.

Comentaris a la proposta de modificació d'OF:
-Es contempla algun marge pels comerços?
No pagaran taxa residus mentre tinguin tancat.
-Es mostra desacord quant a que les terrasses també ocupin l'espai públic amb cadires i
taules en horari No obert al públic. I desacord amb donar avantatges fiscals a les terrasses.
-Donar més ajuts a bars i terrrasses que a petits comerços sembla un tracte de favor
diferent.
Té a veure amb el fet que de moment els bars només poden donar servei en espais o
berts, o sigui, a les terrasses.
Els comerços només paguen taxa de residus. Ara mateix no paguen perquè estan
tancats. Després, hi haurà ajuts.
De fet, caldrà actuar sobre taxes i sobre ajuts, perquè ara mateix els bars que no
tenen terrassa també surtin desafavorits.
Hem d'estar a favor de rebaixes fiscals en aquesta situació. Tenint sempre en compte
que cal ajudar els comerços perquè no tinguin pèrdues i corrin risc de fallida. Cal
diferenciar entre tenir pèrdues i no tenir beneficis.

-I els paradistes del mercat?
No pagaran taxa d'ocupació de via pública mentre tinguin tancat. Quan obrin, es
rebaixaran les taxes fins finals d'any.

Per decidir el sentit del vot, es passa a votació:
A FAVOR 11

EN CONTRA 1

ABSTENCIONS 2

5. 2/2020/EG_RN MODIFICACIÓ ORDENANÇA PAISATGE URBÀ. Aprovació inicial si escau,
de la modificació puntual del Capítol 3 de l'Ordenança municipal del paisatge urbà de
Vilafranca del Penedès.
En aquest Ple es porta l'aprovació inicial. Hi haurà 1 mes per fer al.legacions.

Aportacions/explicacions del Ton:
Arran de la llei antitabac, es permet als bars, mitjançant les terrasses, l'ocupació de l'espai
públic durant tot l'any, ocasionant que aquest estigui permanentment colonitzat i
privatitzat.
A Vilafranca es permet tenir les terrasses enganxades a la façana, dificultant el trànsit de
les persones amb discapacitat visual: dificulten la visió nítida de l'espai. La normativa
contempla una amplada de pas mínim de 1'80 metres des de la façana.
També es permet -aquí- que les terrasses estiguin protegides amb parapets verticals:
privatització física i visual de l'espai pùblic. Això es podria acceptar només en terrasses
que ocupen la part de via pública per on també circulen vehicles.
La normativa contempla només protecció horitzontal: sostre.
A Vilafranca hi ha terrasses per tot arreu. En espais de carrer no n'hi poden haver. A
rambles, placetes, carrers de plataforma única, illes de vianants, sí. Però amb un espai de
1'80 metres mínim apartades de la façana.
També cal uniformitat de paisatge, uniformitat visual. Caldria igual mobiliari a tots els
bars.

Amb tot plegat, no hi hauria d'haver més del 50% de l'espai públic ocupat/privatitzat. I
respectant aquest 1'80 metres des de la façana.
Comentaris:
-És un moment delicat per reclamar restriccions.
Cert. Per aquest motiu, ara no és moment de portar-ho al Ple. Qualsevol intent de
corregir en aquest moment estarà contaminat per la situació actual. NO és moment
d'aprovar aquesta Ordenança.
Cal un debat sossegat per valorar què és l'espai pùblic. Cal vincular-lo també amb la
qüestió del soroll. I cal la participació ciutadana.

Aportacions del Ramon:
Aquest tema requereix claredat d'idees per avaluar la pràctica actual i les possibilitats de
canvi/millora. En el moment actual, de crisi sanitària i socioeconòmica, és una qüestió
d'una complexitat molt alta.

Propostes:
-parlar amb el regidor Romero per exposar-li que conjunturalment no és el moment i
proposar dues opcions:
1.Retirar-la del Ple i obrir un debat, enfocat com a Qüestió estratègica de la vila, implicant
els grups municipals i amb participació ciutadana i d'entitats afectades.
2.No demanar la retirada, però disposar d'un període de 3 mesos per presentar
al.legacions. Aquest període de temps donaria espai de debat.

Si s'accepta una de les dues propostes: A FAVOR.
Si no s'accepta cap de les dues propostes: EN CONTRA.

Es proposa organitzar un debat virtual sobre aquest tema.

6. 19/2020/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE CREENCES AL
CEMENTIRI. Moció presentada pels grups municipals d'ERC, de la CUP i VeC, en nom de les
entitats Unitat contra el feixisme i el racisme de Vilafranca i Al-Fath, per l'atenció a la
diversitat de creences al cementiri municipal.
A FAVOR
7. 20/2020/SEC_MP. MOCIÓ SOBRE TRACTAMENT DIFERENCIAT SECTOR SANITARI ALT
PENEDÈS-GARRAF. Moció presentada pel grup municipal de JxV per demanar el
tractament diferenciat del Sector Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf-Cunit.

Ara mateix no té massa sentit, atès que això ja és un fet. En tot cas, si es presenta, votem
A FAVOR
8. 21/2020/SEC_MP. MOCIÓ PER LA LLUITA CONTRA LA SOLEDAT. Moció presentada pel
grup municipal de C's per la lluita contra la soledat.
A FAVOR
9. 22/2020/SEC_MP. MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L'EMPADRONAMENT. Moció que
presenta el grup municipal de VeC per a garantir el dret a l'empadronament i per la posada
en marxa de polítiques d'empadronament actiu davant la crisi social i econòmica generada
per la COVID-19.
A FAVOR
10. 23/2020/ SEC_MP. MOCIÓ PER LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE. Moció presentada pel grup municipal de VeC per a la millora de l'espai públic
i de la mobilitat sostenible.
A FAVOR
11. 24/2020/SEC_MP. MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L'EMPADRONAMENT. Moció que
presenta el grup municipal de la CUP per tal de garantir el dret a l'empadronament i evitar
la discriminació de persones migrades i/o en situació residencial precària.
Aquesta moció la fusionarem amb la de VeC, presentada al punt 9.

12. 25/2020/SEC_MP MOCIÓ REGULARITZACIÓ PER TOTHOM. Moció que presenta el
grup municipal d'ERC per l'adhesió a la campanya regularització per tothom.
A FAVOR
13. 26/2020/SEC_MP MOCIÓ SOBRE IRREGULARITATS MONARQUIA. Moció que presenta
el grup municipal d'ERC per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la
monarquia espanyola.
A FAVOR
14. PRECS I PREGUNTES.
1. Demanar dades d'alumnat sense equipaments, sense connexió i sense suport familiar
alhora de fer els deures virtualment des de la pròpia llar.

3) Informacions diverses.
1. Des de Coordinació es treballarà la regulació dels grups de WA. Es convenient fer
recordatoris de l'ús adequat de cada grup.
2. Consell Escolar Municipal. La representant de VeC, Montse Rodríguez, explica les
qüestions més rellevants. S'adjunta resum com a Annex I a aquesta acta.
3. Quan es va constituir la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, els Comuns a
través de la FM van proposar al Ramon Arnabat com a representant.
A la darrera reunió ja no el van convocar, argumentant que la gent que hi pertany
acostuma a tenir responsabilitats de govern.

Vilafranca del Penedès, 18 de maig de 2020.

ANNEX I

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 2
Arriba el mail amb la convocatòria el 5/05/20 a les 11:07h signat per Roser Vives
Data: 13/05/2020 (dimecres)
Hora: de 7 a 2/4 de 9
La reunió es fa online amb la plataforma meet.jit.si
Amb el correu de la convocatòria s’adjunta l’acta del CEM anterior (CEM 11-12-2020).
Resum seguint l’ordre del dia:
15 assistents en total. Per part de l’ajuntament: Meritxell Montserrat, Roser Vives, Dolors
Peñafiel i Montse Muñoz
1. Aprovació de l’acta anterior. Tothom l’ha llegit i només es fa una esmena per part
de la Foix Sogas (grup socialista) en el redactat de la seva intervenció al final del
punt 3
2. Accions municipals dutes a terme amb motiu del COVID 19 en matèria
educativa. (Fa dos mesos del tancament dels centres educatius)
Aquestes accions han anat enfocades a:
2.1.

Garantir les targes menjador.

Comenten que partien de dades errònies
Han repartit 1058 targetes menjador i han quedat 11 pendents perquè no vivien
a Vilafranca o han marxat de la vila
Han trucat per telèfon a totes les persones que els corresponia disposar
d’aquests diners, i les han fet arribar per missatger a totes les cases en el mínim
temps possible.
A data d’avui s’han fet 3 recàrregues de la targeta
2.2.

Garantir l’atenció educativa

Amb la idea de garantir l’atenció educativa i arribar a tot l’alumnat de Vilafranca,
l’Ajuntament s’ha posat al costat de tots els centres per saber com podien
ajudar ( parlant, col·laborant, en comissions socials, correus..)
El Departament d’Educació ha estat poc clar i ha deixat en mà dels centres
moltes decisions emparant-se amb el Decret d’autonomia de centre

2.3.

Garantir l’equitat

Amb la voluntat d’arribar a tothom, que ningú quedés desvinculat. Segueixen les
3 fases que va preveure el Departament d’Educació.
Es fan les següents actuacions:
1) En la 1a fase, es prioritza l’atenció a l’alumnat de grups finalistes: alumnat de 6è, 4t
ESO, Batxillerat... L’Ajuntament s’ha coordinat amb el Departament, Inspecció i
amb els directors i directores dels centres educatius de Vilafranca.
S’han repartit 78 connectivitats (a alumnat de grups finalistes) i 38 addicionals per
escoles d’alta complexitat
A data d’avui, no s’ha acabat la primera fase. Els equips directius de les escoles
estan preocupats per la lentitud del Departament en respondre. Hi ha ordre de no
entrar als centres fins que no s’acabi aquesta 1ª fase.
Els centres que depenen de l’ajuntament s’ha vetllat per la qualitat educativa i
s’han adaptat a la formació virtual. Alguns ja funcionaven així , altres com l’Escola
de Música s’han hagut d’adaptar
S’ha vetllat per alumnat especialment vulnerable , amb risc d’abandonament
escolar prematur (persones entre 18 i 21 anys que no tenen ESO). Els Programes
de formació i inserció , hi ha 5 PCI amb 15 places cadascun (finançats per
l’Ajuntament) i el 15% de l’alumnat no tenien PC (se’ls ha facilitat)
2) També s’ha repartit lots de material pedagògic que han facilitat les escoles i que
s’han fet arribar a les famílies a casa seva.
El material repartit ha estat divers i diferent segons l’etapa que cursa l’alumnat: a
Infantil s’ha repartit un tipus de material diferent de Primària i a Secundària un altre
tipus de material.
Aquest repartiment ha arribat a 390 famílies: 271 per alumnat de primària (material
important per seguir les classes, valorat per inspecció i el centress: llibres, llapis,..)
i 116 per alumnat ESO (material tecnològic)
Han trobat fortes restriccions per accedir als centres educatius i han hagut de
signar convenis amb el Departament.
3) S’ha trucat a tot l’alumnat nascut al 2006, que fan 4t ESO, per fer acompanyament
lligat al tema d’orientació. S’ha trucat a 375 alumnes i han pogut parlar amb el 80%
4) També han trucat 875 famílies empadronades a Vilafranca en una setmana per
facilitar la preinscripció per al proper curs, ja que es preveu que serà una
preinscripció dificultosa.
---------

Les mateixes restriccions per accedir als centres, també ho ha estat per disposar de
conserges i poder fer el manteniment i reparacions que calia fer sense alumnat.
Per part del Departament d’Educació no ha hagut directives clares. En 15 dies s’ha
canviat el model pedagògic, els centres i l’Ajuntament han fet el que podien, amb molts
problemes de comunicació entre administracions i la informació arribava abans als mitjans
de comunicació o al mateix moment.

L’Ajuntament sense tenir competències les ha assumit totes. Es plantegen molts reptes
amb molta incertesa: quan començaran les classes i com serà l’estiu.

Altres reptes són:
-

La possibilitat d’obrir les Llars d’infants
Què es farà a l’estiu, perquè cal complir primer les directrius sanitàries i després
la presencialitat
Els menjadors que hauran d’atendre més vulnerabilitat
Davant la crisi que ve, com conciliar l’horari laboral i familiar

L’Ajuntament ha donat respostes, s’ha fet en equip i en poc temps i cal agrair a l’equip de
100 persones que des de l’ajuntament han estat gairebé 24 hores treballant, així com
agrair als representants del món educatiu el treball i l’oportunitat per aprendre uns dels
altres.
3. Torn obert de paraules.
Comencem a fer preguntes:
•

•

Foix Sogas (PSC) – té moltes preguntes i les fa totes de cop (gairebé pregunta tot
allò que volem preguntar altres també):
- Dades concretes: de 5850 alumnes, quants han tingut dificultat de connectivitat i
dispositius?
- S’ha pensat en l’alumnat de l’Espiga, escola EE?
- Com s’encara l’estiu? Es farà casal d’estiu? Es tindrà en compte el projecte
360?
- Què ha passat amb les vetlladores, el personals de menjador escolar, les
professionals de les Llars d’infants?
- L’Ajuntament coneix la realitat dels centres públics? Sap si es fan classes
virtuals o només envien feines? El departament ha marcat un mínim?
Laura – pregunta:
- Quà passarà amb les targetes menjador a l’estiu?
- A l’estiu, com ajuntament es tindrà en compte els infants més vulnerables , amb
més desigualtats per accedir als Casals d’estiu
- Ha comentat que l’escola pública té una realitat diferent de la concertada. De 21

•

•

alumnes (escola pública), 5 alumnes tenen ordinador i amb mòbil és molt difícil
fer classe.
Anna Ayerbe (ERC) – Felicita els tècnics de l’ajuntament per la feina feta. S’ha
trigat però s’han fet gestions d’acompanyament.
- Diu també que les preguntes que tenia ja s’han dit i que l’únic dubte que té és
com es planteja l’ajuntament l’estiu ? creu que s’hauria de prioritzar l’accés a
l’alumnat més desafavorit.
- Com ho faran per informar les famílies del plantejament d’activitats per l’estiu?
Antonio Domínguez (representant AMPA’s) – comenta que és una mica pessimista
davant tota la situació.
Considera que la infància ha estat la pitjor tractada en la franja horària de sortida, la
davallada en l’escolaritat es notarà molt al setembre.
Considera que l’escola concertada té un perfil de pares molt diferent que la pública,
és fan classes telemàtiques. En canvi, l’escola pública ha sortit pitjor parada que la
concertada. Pensa que no es poden substituir els mestres presencialment per lo
telemàtic.
La tornada a l’escola ,amb ràtios de 22/25 alumnes per aula, pensa que les escoles
no estan preparades per fer grups més reduïts.
Per altra banda, els mitjans de comunicació no parlen de la davallada escolar que
suposarà això, tampoc parlen de contractar més docents, tornar a la sisena hora, ni
d’augmentar el pressupost.

Resposta de la tècnica Dolors Peñafiel:
Ens diu que intentarà respondre les preguntes tècniques i que ella és més optimista.
Comença per agrair el recolzament als tècnics de l’ajuntament per la feina feta i està
contenta pel reconeixement.
S’ha treballat en diferents línies d’acció per a aproximadament els 6000 alumnes que
tenim a Vilafranca.
Una d’elles ha estat en proporcionar ordinadors i connectivitat a l’alumnat, tot i que encara
que es tingui ordinador i connexió sinó hi ha algú que t’acompanyi és difícil fer el treball.
L’Ajuntament ha fet aquesta feina al final perquè el Departament d’Educació s’ha
encarregat a fer la diagnosi. En la fase 1 s’han atès 78 connectivitats per a grups finalistes
i altres 38 addicionals per centres de màxima complexitat. Aquesta fase no ha acabat i
s’analitzaran quins alumnes han quedat desconnectats.
Com durant la seva intervenció ha citat moltes vegades la representat dels directors
perquè ho pot explicar millor, la Carme Ayllón ens explica:
-

Estem a la 1a fase i encara no han arribat els ordinadors mobilitzats a casa
l’alumnat de cursos finalistes
Quan arribi la segona fase serà el juny,que és quan podrà intervenir
l’ajuntament

-

-

-

Ha estat un procés molt feixuc i complicat
No és pessimista, només cal adaptar-nos i reinventar-nos
Quan a les classes online, tant a la concertada com a la pública, no ha hagut un
missatge clar del Departament. Les direccions dels centres han anat perdudes
perquè l’autonomia de centre depèn de les circumstàncies.
Malgrat tot les direccions de centre de primària s’han trobat molt i han intentat
anar a la una, dins del que permet l’autonomia de centre.
El que hem fet ha estat seguir les instruccions del conseller: acompanyament
emocional, tenim alumnat que tenen darrere una família amb morts, altres
sense eines digitals, altres que totes dues coses, etc.
Els infants estan aprenent moltíssim i els mestres ens estem reinventant
No avancem en currículum, fem acompanyament. El currículum és
competencial , fem plans de treball, reptes...

La tècnica Dolors Peñafiel continua responent:
Quan a l’Espiga,ens diu que la directora Maria Bermejo és optimista. Estan connectats
amb l’alumnat i fan un acompanyament més emocional. L’alumnat disposa del material de
suport necessari perquè el van treure abans del confinament.
Vetlladores – l’Ajuntament té convenis amb 8 escoles, però no contracten vetlladores i no
sabem quines són les condicions. Els diners addicionals per fer de monitors no s’està
pagant.
Llars d’infants – tots els centres són de titularitat municipal. Tenen 39 professionals que
mantenen contacte amb les famílies del seu alumnat. Ara estan fent suport i fan les
trucades que necessita l’Ajuntament i documents interns.
Centres esducatius – l’ajuntament fa l’acompanyament i el suport que les escoles li han
demanat
L’estiu – es presenta amb molta incertesa. Ara passarem de la fase 0 a la 1. Han sortit
instruccions i ja podrem entrar als edificis municipals. Ens estem coordinant amb tots els
serveis per mobilitzar-nos. AMPA’s estan organitzant els casals d’estiu. Estem parlant
amb les entitats esportives per saber quines intencions tenen. La col·laboració de
l’Ajuntament la tenen tota.
Intervé la regidora Meritxell. S’organitzaven 32 casals d’estiu, però ni la Generalitat té la
informació de com fer-ho. És dóna importància a la salut primer, però també cal equilibrar
lo sanitari amb lo social.
Targetes moneder – la gestió dels diners la fa la Generalitat i no saben què faran a l’estiu.
Per les vacances de Setmana Santa es van pagar. La targeta es pot recarregar sempre
que vulguis i es pot fer fins al 31/12/2020, si les famílies no gasten queda acumulat. Es va
trucar per 1058 targetes que es van repartir i només 11 no es van localitzar.

Una altre torn amb més preguntes:
•

•

•

•

Foix – pregunta pels ordinadors que l’ajuntament estava reciclant, si han repartit,
creu que són uns 50 ordinadors. Hi havia altres convenis ADUC (?) i altres sobre
aquest tema que no eren amb el Departament
Representant escola Vedruna – cometa que totes les famílies pateixen siguin de
l’escola concertada o de la pública, també els professionals. La xarxa d’escoles
està formada per escoles públiques i concertades. Les famílies han pogut triar
l’opció i també des de l’OME s’han donat places i s’ha vetllat per la matriculació de
l’alumnat.
Pregunta si l’Ajuntament col·laborarà amb el material de neteja, mascaretes,etc
pels casals d’estiu?
Representant serveis administració i serveis. Pregunta si està previst dotar de més
personals als centres per les preinscripcions i si es dotarà del material sanitari
necessari
Montse Rodríguez (VeC) – Felicita per les actuacions dutes a terme i manifesta que
està d’acord amb sumar esforços.
Per poder actuar i sumar esforços cal tenir el mapa amb dades clares de
vulnerabilitat i en aquest sentit caldria saber quantes famílies o alumnes de la vila
estan sense connexió, quantes sense dispositius electrònics i quants progenitors
amb analfabetisme tenim (que no poden ajudar els seus fills)
També caldria saber la previsió de tots els serveis que es poden aportar per l’estiu,
un pla que vagi per franges horàries o com està previst fer-ho

Resposta de la tècnica de l’Ajuntament Dolors Peñafiel:
Comenta que del que es tracta és de sumar esforços
S’ha parlat amb Inspecció educativa i s’ha fet el repartiment d’ordinadors amb missatger
Per poder entrar als centres els equips directius han fet un escrit a la directora de Serveis
territorials. Ha estat molt complicar i feixuc
Torna a intervenir la Carme Ayllón (representant equips directius) per dir que primer
s’havia de complir un protocol de salut que prohibia treure res del centre i també prohibia
l’entrada de qualsevol persona al centre. Els ordinadors són propietat del Departament i
no es poden repartir a les famílies sense un permís especial i complint els protocols
habilitats pel Departament.
Quan al tema de preinscripció diu que és competència del Departament i és qui diu el
protocol i la gent que ha d’atendre. Des de l’Ajuntament han previst que des de l’OME es
facin les gestions per a que hi vagi el mínim de persones possibles de manera presencial
als centres. Reforçaran amb informació en una infografia informativa i amb cites prèvies.
La tècnica ens vol informar també:

-

Cal comptar amb el 5è Institut a Vilafranca que entra en l’oferta educativa del
curs 2020/2021 i que començarà amb 1r ESO i farà baixar les ràtios.
Serveis socials també ha intensificat la seva feina, s’ha treballat en xarxa per
poder atendre tothom i per anar tots a una. Dóna dades :
 440 infants amb seguiment de serveis socials i acompanyament
familiar
 20 adolescents en risc atesos


52 infants amb seguiment pel Centre Obert

