Reforzamos la atención a las personas usuarias de los Servicios
Sociales municipales
Teléfono de Servicios Sociales: 961548008, de 9 a 14 horas.
Correo electrónico de Servicios Sociales: socials@quartdepoblet.org
En Quart de Poblet entendemos las políticas sociales como un servicio esencial, por ello, les
damos prioridad y, mientras dure el Estado de Alarma, facilitamos la gestión de las solicitudes
e intensificamos los siguientes servicios:

•

Servicio de atención a personas mayores o personas con necesidades especiales
que necesiten ayuda para mantenerse en el domicilio (Servicio de Ayuda a Domicilio,
Teleasistencia y Menjar a Casa)

•

Servicio de apoyo a las familias para atender las necesidades básicas. Se mantienen
los trámites de las ayudas para alimentación (tarjeta monedero), ayudas para la lactancia
y las prestaciones económicas de emergencia social (suministros energéticos, vivienda,
...)

•

Servicio de atención a la familia y la infancia, para dar apoyo psicológico y
socioeducativo a las familias, niños y niñas y adolescentes que lo necesiten. A través del
número de teléfono 667916152

•

Voluntariado: El Ayuntamiento agradece el movimiento de solidaridad que se ha
generado entre los vecinos y vecinas y, recordamos, que la mejor forma de prevenir
contagios y garantizar el buen estado de salud de todas las personas es quedarse en
casa. No obstante, quien tenga conocimiento de la existencia de alguna persona o familia
con necesidad de atención, debe comunicarse con los servicios sociales municipales para
que se le preste la ayuda profesional necesaria.

Recordamos que, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, ha quedado
suspendida la atención presencial. Por ello, la atención ciudadana se realizará a través de
medios telemáticos, telefónicos y/o mediante correo electrónico.
Teléfono de Servicios Sociales: 961548008, de 9 a 14 horas.
Correo electrónico de servicios sociales: socials@quartdepoblet.org
Sede electrónica: https://quartdepoblet.sedipualba.es/
Teléfono del Servicio de Atención a la Familia e Infancia: 667916152, de 9 a 14 horas

Reforcem l'atenció a les persones usuàries dels Serveis Socials
Municipals

Telèfon de Serveis Socials: 961548008, de 9 a 14 hores.
Correu electrònic de Serveis Socials: socials@quartdepoblet.org

En Quart de Poblet entenem les polítiques socials com un servei essencial, per açò, les
donem prioritat i, mentre dure l'Estat d'Alarma, facilitem la gestió de les sol·licituds i
intensifiquem els següents serveis:

•

Servei d'atenció a persones majors i/o persones amb necessitats especials que
necessiten ajuda per a mantidre's en el domicili (Servei d'Ajuda a Domicili, Teleassistència
i Menjar a Casa).

•

Servei de suport a les famílies per a atendre les necessitats bàsiques. Es mantenen
els tràmits de les ajudes per a l'alimentació (Targeta Moneder), ajudes per a la lactància i
les prestacions econòmiques d'emergència social (subministraments energètics,
habitatge, ...)

•

Servei d'atenció a la Família i a la Infància, per a donar suport psicològic i socioeducatiu
a les famílies, xiquets i xiquetes i adolescents que ho necessiten. Mitjançant el número de
telèfon 667916152

•

Voluntariat: L'Ajuntament agraeix el moviment de solidaritat que s'ha generat entre els
veïns i veïnes i, recordem, que la millor forma de prevenir contagis i garantir el bon estat
de salut de les persones és quedar-se a casa. Tanmateix, qui tinga coneixement de
l'existència d'alguna persona o família amb necessitat d'atenció, deu comunicar-se amb
els Serveis Socials municipals perquè se li preste l'ajuda professional necessària.

Recordem que, seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, s'ha suspés l'atenció
presencial. Per açò, l'atenció ciutadana es realitzarà mitjançant els medis telemàtics,
telefònics i/o a través de correu electrònic.
Telèfon de Serveis Socials: 961548008, de 9 a 14 hores.
Correu electrònic de Serveis Socials: socials@quartdepoblet.org
Seu electrònica: https://quartdepoblet.sedipualba.es/
Telèfon del Servei d'Atenció a la Família e Infància: 667916152, de 9 a 14 hores.

