
 

 

A l'ATENCIÓ DE LA REGIDORIA/DIPUTAT DE LA DELEGACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I A 
L'ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  de ............................................................................................................. 
 
Una de les conseqüències més greus de l'alerta pel coronavirus, és l'emergència social que està 
afectant tota la població, amb especial incidència en les persones més vulnerables de cadascun dels 
municipis. I són els Ajuntaments i a les Diputacions, a través dels Serveis Socials Municipals i 
Comunitaris, les Administracions que han de prestar i coordinar les respostes més adequades per a 
donar una cobertura digna a les necessitats de totes les persones afectades, més enllà dels esforços 
solidaris que la societat està posant en marxa. Per a aconseguir-ho és imprescindible: 
 
PRIMER. - Que l'Ajuntament/Diputació aprove els crèdits extraordinaris necessaris perquè, juntament 
amb els fons provinents de l'Estat i de Comunitat Autònoma, puguen cobrir-se les necessitats més 
urgents de les persones més vulnerables i dotar-se del personal necessari perquè les plantilles 
estiguen cobertes al 100%, així com la contractació dels reforços de personal necessaris a causa de 
l'increment de la demanda d’atenció en serveis socials. 
 
SEGON. - Que és imprescindible que s'establisquen mecanismes d'execució pressupostària àgils que: 
    • Faciliten que les prestacions econòmiques individuals o familiars les puguen percebre sense traves 
burocràtiques, assegurant la cobertura de les seves necessitats bàsiques. 
    • Simplificació del tràmit administratiu, per a l'execució de les despeses, per les raons d'urgència i 
necessitat previstes en l'RD 463/2020, reduint la  documentació a la mínima expressió entorn de la 
prescripció dels professionals de referència, tot això, seguint les recomanacions del DOCUMENT  
TÈCNIC DE RECOMANACIONS PER A RESPONSABLES POLÍTICS I PERSONAL DIRECTIU DELS SERVEIS 
SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DAVANT LA CRISI PER COVID-19 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 
2030 
    • Fer efectiu allò recollit al Capítol 1 del RD 8/2020, mesures de suport als treballadors, famílies i 
col·lectius vulnerables. 
 
TERCER. - Que és absolutament necessari protegir a les i els professionals i als usuaris i usuàries. El 
que fa imprescindible que es garantisquen: 
    • L'adequació dels espais d'atenció al públic en matèria de neteja, higiene, mampares i mesures de 
distanciament. 
    • La combinació adequada de la presència física i el teletreball. 
    • Els equips de protecció individual obligatoris i imprescindibles 
    • La seguretat de les dependències compartides amb altres serveis i/o professionals. 
    • El reforç de les plantilles dels serveis socials en totes les seves categories. 
 
Per tot 
 
SOL·LICITEM: 
 
Primer. - Que realitzen les gestions necessàries perquè es proveïsca la dotació pressupostària 
necessària que, juntament amb el finançament d'altres administracions, implemente un PLA 
EXTRAORDINARI MUNICIPAL i PROVINCIAL D'ATENCIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL d'atenció a l'emergència 
social de la crisi del coronavirus. 



 

 

Segon. - Que l'execució d'aquest pla s'execute amb criteris d'agilitat i de confiança amb les i els 
professionals dels Serveis Socials. 
 
Tercer. - Que es realitzen les contractacions urgents imprescindibles per a comptar amb el 100% de 
les plantilles i  l'augment de personal necessari. 
Quart. - Que es posen els mitjans necessaris per a protegir adequadament les plantilles i als usuaris i 
usuàries. 
 
Cinquè. - Que l'atenció directa es faça compatible amb el teletreball de totes les tasques en les quals 
no és imprescindible l'atenció presencial. 
 
El que se sol·licita en ...... 
 
 
Signat- 
 
 

 
 

 

 

 

 


