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Comunicat CCPS de Mesures excepcionals en relació a l'atenció i 
organització del CCPS en relació al COVID-19 
 
ATENCIÓ !!! 
 
El Consell Comarcal del Pallars Sobirà prioritza l’atenció telefònica i digital en 
els serveis d’atenció al públic. 
 
Atenent les mesures dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la 
instrucció 2/2020, d’ 11 de març, de protecció i organitzatives d’aplicació al 
personal al servei de l’Administració amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 i 
més en especial fent referència al punt 3.4 d’Atenció al Públic, el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà prioritzarà l’atenció telefònica i digital en els serveis 
d’atenció al públic. 
 
És per aquest motiu que les persones que desitgin realitzar consultes a 
qualsevol servei de l’entitat comarcal ho hauran de fer mitjançant el telèfon 
973620107 en horari de les 9 a les 14 hores. 
 
Pel que fa a l’atenció presencial, s’atendran només les que es considerin de 
caràcter urgent i s’aplicaran les mesures preventives establertes per les 
autoritats sanitàries. 
 
En relació als Serveis Socials també se suspèn el servei de transport adaptat i 
es tanquen els serveis que ofereix el Centre de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç CDIAP Pallars Sobirà, i el servei d’Intervenció Socioeducativa 
Itinerant SISI Pallars Sobirà.  
 
Els Equips Bàsics d’Atenció Social –EBAS-, el Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones –SIAD- i d’Immigració, atendran per via telefònica i telemàtica i, en 
casos d’urgència de manera presencial. 
 
El Banc d’aliments Pallars Sobirà, manté els repartiments, però s’hi habilitaran 
més mesures de seguretat i prevenció. 
 
Respecte el servei de Recollida de Residus Municipals se suspèn també  
l’atenció a l’usuari de les deixalleries d’Esterri d’Àneu i Sort; no s’efectuarà la 
recollida de voluminosos a domicili i es prioritza la recollida de resta, orgànica i 
envasos. Per a qualsevol dubte, consulta i/o gestió sobre aquest servei, podeu 
adreçar-vos al telèfon 973620310 o al mòbil 666408002. 
 
També se suspèn l’atenció presencial a l’Oficina Comarcal de Turisme 
(973621002) i el servei de Telecentre (973629174), els quals atendran les 
consultes via telefònica i/o telemàtica. 
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