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GENT GRAN 
• 8. Atès que l’any 1999 aquest ajuntament va acordar 

crear el carnet blanc per a les persones empadronades a 
Vilafranca del Penedès a partir dels 65 anys o bé menors 
d’aquesta edat però que es trobin en situació de ser 
pensionistes, bé per jubilació o bé per disposar d’una 
incapacitat total/permanent o absoluta per a treballar. 
 
Atès que amb la creació d’aquest carnet es volia atorgar un 
seguit de beneficis a les persones que disposin d’ell i que en 
aquests moments són els següents: 
 

- Gratuïtat del microbús urbà. 
- Descomptes en l’abonament al Complex Aquàtic i accés 

gratuït a les activitats organitzades pel Patronat 
Municipal d’Esports. 

- Descompte en el preu de les entrades dels espectacles del 
Teatre Cal Bolet i de l’Auditori Municipal organitzades 
pel patronat municipal.  

 
Atès que l’any 2007 aquest ajuntament va acordar ampliar 
l’accés al carnet blanc també a les persones menors de 65 anys 
que tinguin la condició de prejubilades, és a dir, persones 
que no es troben del tot donades de baixa de la Tresoreria de 
la Seguretat Social però a qui no els és permès treballar. 
 
Atès que des de l’ajuntament s’estima adient fer una 
puntualització en relació a aquest darrer supòsit de concessió 
del carnet blanc a les persones que tinguin la condició de 
prejubilades, en el sentit d’establir una edat mínima a partir 
dels 60 anys per tal d’accedir a uns beneficis que, fora del 
supòsit d’incapacitat total/permanent o absoluta, s’estima que 
han d’anar bàsicament dirigits al col·lectiu de persones grans 
o amb una edat propera a la de la jubilació legal.  
És per això que, 
 

 
S’ACORDA: 

 
Les persones que podran accedir al carnet blanc que lliura 
aquest ajuntament, en el supòsit de tenir la condició de 
prejubilades hauran, a més, de tenir una edat mínima de 60 
anys, a banda de constar empadronades en el nostre municipi. 

 
 
 
 
 


