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INFORME DE CONFORMITAT DE LES FACTURES PRESENTADES PER FUNDACIÓ 

PRESIDENT TORRES FALGUERA EN RELACIÓ A LA DESPESA G ENERADA PER LA 

SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA 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 la 

necessitat bàsica de l'alimentació de les persones amb dificultat permanent o transitòria per 

preparar-se el menjar, ja sigui per problemes de mobilitat o problemes d’autonomia, que han aflorat 

en aquest període d’emergència sanitària, així com usuaris vulnerables, que fan ús habitualment 

del servei de menjador dels Casals de la Gent Gran, tancats per la Generalitat de Catalunya. S’han 

estat subministrant àpats en els domicilis d’aquestes persones durant el mes d’abril. 

 

Aquesta despesa s’ha executat a l'empara dels Decret 2629 de 14 d'abril 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. 
 



 

 
 
 
Àrea de Drets Socials  
Serveis Socials  
 
Ctra de Montcada, 596 
08223 Terrassa 
Tel. 93 731 59 82 
Fax 93 736 66 92 
ServeisSocials@terrassa.cat  
www.terrassa.cat 

 

 

 

 

FACTURACIÓ DESPESA EXECUTADA  
 

En data 17/06/2020, Fundació President Torres Falguera (QG58312901). ha presentat, 

respectivament, les factures amb número de registre  12020010898 (import 4.031,23€) i 

12020010960 (import 6.597,09€),  per àpats servits a domicili pel tancament dels casals de 

la gent gran i per la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, durant el 

mes de maig. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

David Garcia Gálvez 
Director de l’Àrea de Drets Socials 


