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Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. GENE2020002187
Isidre Puigneró Armengol, secretari accidental de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro
(Baix Empordà),
CERTIFICO:
Que segons les dades de què disposa la secretaria al meu càrrec, el Ple de
l’ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA de 22 d´abril de 2020, per UNANIMITAT
ABSOLUTA, en relació amb les actuacions de referència i sense perjudici del
contingut de l’art. 206 del R.O.F., va prendre el següent acord:
MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER PRENDRE
L’ACORD CONJUNT D’ADHESIÓ AL DECÀLEG PER A LA RECUPERACIÓ
SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El món s’enfronta a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda. De les
pandèmies que han sacsejat la nostra societat al llarg dels anys només en tenim
testimoni a través de la història però ara, estem al davant d’una amenaça de primer
ordre a nivell planetari.
Com afirmen els experts, la COVID-19 combina un elevat índex de contagi i d’agressió
que ha fet trontollar els sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils de vida
d’arreu. Aquest impacte ha sigut més rellevant, si és possible, als pobles i ciutats, on
equipaments, carrers i places públiques de tot arreu s’han buidat per aturar la
propagació del virus, convertint espais fins ara plens de vida humana en silenci,
recolliment i la responsabilitat d’estar al davant d’uns fets que canviaran la història.
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I és precisament des dels municipis des d’on primer i més fort ha ressonat la resposta
a la pandèmia. Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat han anat al costat dels
servidors públics, tècnics i electes municipals per superar l’emergència sanitària,
atenent els contagis, i vetllant especialment per les persones més vulnerables. Tot això
sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a obrir la persiana dels comerços,
negocis, autònoms i empreses, i quan caldrà protegir el teixit productiu, laboral i
empresarial.
Sortirem de la crisi. Si adoptem una visió valenta, decidida i responsable serem
capaços de minimitzar la crisi sanitària i econòmica, alhora que ens preparem per a
l’endemà. Un futur on, des de la resiliència, els homes i dones sortirem més preparats,
forts i amb capacitat per adaptar-nos als reptes del món global i de la nostra generació.
Els 9.023 regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses de tot Catalunya estan sent
autèntics baluards per frenar la pandèmia, aturar la propagació de la COVID-19 i
contenir la corba, amb el màxim objectiu de no saturar el sistema sanitari, de protegir
les persones en situació de dependència o vulnerabilitat, i minimitzar les afectacions
provocades per la crisi, també econòmica.
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Ho fem al costat i en continu agraïment als professionals dels equips d’emergències,
sanitaris, policies, però també el sector del transport, de la neteja, els establiments
d’alimentació, farmàcies i tota la cadena de serveis essencials que fa possible que
visquem aquest confinament de la millor manera possible, als qui mai podrem
reconèixer prou el seu heroisme quotidià.
És per això que els carrers i places, els ajuntaments i els pobles i les ciutats de tot el
país volem fer sentir la nostra veu, clara i nítida, exigent i col·laboradora, decidida i
valenta per abordar la crisi sanitària, la crisi social i la crisi econòmica per les que
treballem incansablement per fer front.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i manifestar el nostre més sincer condol a
les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; donar tot l'ànim i
empatia als que s'han vist contagiats pel COVID-19 i es troben aïllats a casa o
ingressats als hospitals. I al mateix temps, l'agraïment més coratjós als qui treballen en
els serveis essencials per garantir la resposta en moments difícils com els actuals;
especialment a totes i tots els professionals sanitaris, a els cossos i forces de
seguretat, amb reconeixement exprés del paper que estan exercint els agents de
Policia Local, bombers i treballadors i treballadores d'emergències que, amb una
dedicació digna, treballen per revertir aquesta situació, com ho són el servei de neteja
viària, recollida d'escombraries, aigua-enllumenat, ajuda a domicili, serveis socials,
residències, transports, funeràries i altres serveis municipals essencials.
Vista la proposta consensuada en els òrgans de les dues entitats municipalistes de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, i la Federació de Municipis de
Catalunya, que han elaborat un Decàleg amb 55 mesures que caminen en la línia de
reactivar socialment i econòmicament els nostres municipis després de la pandèmia de
la COVID-19, per tot l’exposat el Ple de l’ajuntament
ACORDA:
PRIMER: L’adhesió de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro al Decàleg per a la
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.
SEGON: El compromís de treballar en el marc de les 55 mesures consensuades en els
deu acords marc.
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TERCER: Traslladar els presents acords al Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

Vist-i-plau
L’Alcalde

Certifico
El secretari

