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-Benvolgut senyor,

Faig referéncia a la queixa que vau presentar amb relació al funcionament
del sewei d'ajut a domicili, concretament pel que fa a la reducció del
senrei durant els períodes de vacances o dies festius -ponts.

He rebut i estudiat els informes que havia sol.licitat al Consell Comarcal del
Garraf i a I'Ajuntament de Cubelles sobre aquest assumpte.

De la informació facilitada es desprén que el servei d'ajut a domicili -que
inclou les tasques d'ajut a la higiene o acondicionament per a persones
amb discapacitat que ho requereixen - és gestionat pel Consell Comarcai
del Garraf, i está desünat a prestar ajut a persones que, per diverses raons,
estan mancades d'autonomia i que necessiten un suport per romandre al
seu domicili habitual.

M'informen que aquests serveis compten amb dues treballadores familiars
que presten serveis a i'área de Cubelles, amb algun reforg puntual d'una
auxiliar de la llar facilitat per la Diputació de Barcelona.

També que amb carácter general es procura la substitució de les
treballadores familiars durant els períodes de vacances, si bé el passat mes
d'agost no va ser possible trobar personal adequat per fer aquestes
substitucions, cosa que va ocasionar les mancances que exposáveu en ia
vostra queixa.

Aixó no obstant el Consell Comarcal del Garraf indica que s'han pres
mesures per tal de procurar que en ocasions futures no es produeixin
aquests buits durant els períodes de vacances, i per mantenir el sen¡ei en
els ponts entre dies festius. També, que s'han dut a terme reunions amb
la vostra entitat per tal d'informar-vos d'aquestes actuacions, així com de
la conveniéncia d'iniciar altres procediments que poden comportar un
suport addicional per a les persones usuáries, en funció de la seva situació
de dependéncia.
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