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INFORME DE CONFORMITAT DE LES FACTURES PRESENTADES PER CREU ROJA EN 
RELACIO A LA DESPESA GENERADA PER LA SITUACIÓ D'EME RGÈNCIA SANITÀRIA DEL 
COVID 19 
 
JUSTIFICACIÓ  
 
Davant la situació d’emergència sanitària decretada per les autoritats i les mesures acordades per 
contenir la propagació del virus COVID- 19 requereix que els poders públics organitzin i 
implementin els dispositius professionals i tècnics necessaris per a fer front a la situació.  
 
Tant les directives derivades del govern de l'estat com les del govern de la Generalitat com les 
pròpies del govern municipal han instant a l'activació dels serveis socials municipals a desenvolupar 
la seva acció en dos grans objectius: 
 
1.- Garantir l’atenció social bàsica orientada als perfils de vulnerabilitat davant l’impacte del Covid-
19 d’acord amb les mesures d’alerta epidemiològica i de distanciament social preses per l’autoritat 
sanitària.  
 
2.- Prioritzar l’atenció social a les famílies vulnerables, els infants i joves a càrrec, les persones que 
puguin patir qualsevol forma de violència de gènere  o maltractament, les persones en situació de 
dependència amb dèficit de suport familiar i les persones sense llar i sense sostre. 
 
Aquest informe vol justificar la despesa contreta com a conseqüència de donar resposta a dos 
necessitats bàsiques: l'alimentació i el sostre mitjançant la col·laboració i la coordinació amb la 
Creu Roja, a l'empara del Decret 2508 de 12 de març de 2020 sobre la tramitació d'emergència per 
a la contractació dels serveis i subministraments destinats a preveure o pal·liar els efectes  i 
contagis del COVID-19.  
 
Despesa vinculada a la cobertura de les necessitats  bàsiques d'alimentació  
 
A la nostra ciutat tenim articulada una xarxa d'entitats ( El Rebost) que des de fa molts anys 
s'encarrega de donar resposta d'una forma articulada i unificada a les necessitats bàsiques 
d'alimentació que existeixen a la ciutat. Un projecte de ciutat liderat pels serveis socials i gestionat 
per Creu Roja que en un moment com aquest, tant greu d'emergència social, ens ha permès una 
resposta àgil i eficaç en l'atenció  de l'alimentació.  
 
Durant els últims 15 dies del mes de març s'ha hagut de donar resposta a moltes persones: 
 

- s'han ampliat 10 hores del mosso de magatzem del Rebost per donar cobertura a 
l'increment de necessitats . 

- s'han incrementat els lots (fins 31 de març) en un total de 663 famílies mes que 
abans de la crisi i hem passat de 5580 beneficiaris a 8140 beneficiaris. 

 
Actualment, i gràcies a la bona disposició de les entitats, hem passat de les 1.665 cistelles/mes 
habituals a gairebé 2.340 (+40%).  
 
L'import total de la despesa realitzada fins el moment és de 5.910,18 € 
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Aquestes dades corresponen a la despesa de març però l'increment exponencial que ja estem 
veien durant aquests dies d'abril ens fan preveure un augment considerable de la despesa pels 
propers mesos d'abril i maig que s'estima en  82.049,00 € 
 
Despesa vinculada a la cobertura de les necessitats  bàsiques de les persones i famílies 
sense sostre  
 
Per la cobertura de les persones sense sostre l'ajuntament disposa d'un alberg (Andana). Atesa la 
situació d'emergència sanitària i la necessitat de guardar les distàncies de seguretat per evitar els 
possibles contagis ha estat necessari tancar l'equipament actual que ja havia assolit el seu màxim 
de cobertura amb 40 places i obrir un equipament nou ubicat a l'escola França que permetés 
una cobertura mes àmplia. De fet des del inici de l'emergència tenim una mitja de 56 places diàries.  
 

D'altra banda s’ha habilitat l’alberg de famílies ubicat al carrer Alcalde Parellada, 2 amb l’objectiu 
d’ubicar les famílies que teníem ubicades a l’hotel Don Candido atès que aquest va tancar. Està 
previst que, si fos necessari, també es puguin acollir  dones en situació de violència de gènere.  
Aquest alberg en l'actualitat acull 10 infants i 5 adults.  

Per posar en marxa aquest alberg i donar cobertura les 24 hores del dia en tots dos albergs  s'ha 
hagut de contractar un nou equip de professionals i fer ampliacions horàries del que ja havia 
contractat a més a més de compra de lliteres, roba de la llar, electrodomèstics. En definitiva tot allò 
necessari per atendre les persones sense sostre. El cost d'aquest servei durant el mes de març ha 
estat de 33.394,72€ i la previsió per als mesos d'abril i maig s'estima en uns 138.490€ en total . 

 
FACTURACIÓ DESPESA EXECUTADA  
 
En dates 16/04/2020 i 23/04/2020, Creu Roja (Q2866001G). ha presentat, respectivament, 
les factures amb número de registre  12020007254 (import 39.304,90€) i 12020007367 
(import 55.134,75€),  per prestació serveis cobertura necessitats bàsiques de persones i 
famílies sense sostre i cobertura necessitats bàsiques d'alimentació, per l'emergència 
sanitària provocada per la COVID-19, durant el mes de març i els primers 15 dies del mes 
d'abril, respectivament. 
 
Atenent a tot el que s'ha exposat anteriorment, confirmo que aquestes factures corresponen 
a actuacions efectivament executades, que per tant procedeix el reconeixement de les 
corresponents obligacions i el pagament de les mateixes. 
 
 
 
 
 
 
Lucia Linuesa 
Directora de Serveis Socials 
 
Terrassa, 8 de maig de2020 


		2020-05-15T16:23:07+0200
	Terrassa
	Lucia Linuesa Junquero - DNI 39167783W e151a2e85c613d4440a0def61ac38b679fa284d7




