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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de
maig de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de tots els Grups Municipals,
amb el text següent:
24. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE
LLOBREGAT FRONT ALS EFECTES DE LA PANDÈMIA COVID-19

Montserrat Febrero i Piera

L’emergència sanitària ha evidenciat l’entrega i responsabilitat dels professionals de la
salut i de les cures, dels treballadors i treballadores dels sectors essencials i el paper
cabdal de les institucions més properes a la ciutadania, com són les del món local i
municipal.
D’ençà del 12 març hem viscut un període de confinament de la població que ha
suposat una aturada importantíssima de l’activitat social i econòmica. El període cap a
la normalitat serà encara llarg i, als esforços dels governs i institucions i de la població
en general per frenar els contagis i superar l’emergència sanitària, haurem de sumar
accions decidides de tots els poders públics, la complicitat activa entre els sectors
públic i privat, un esforç de concertació social i solidaritat per contrarestar la greu crisi
econòmica provocada per la pandèmia i l’aturada de l’activitat i per evitar s’ accentuïn
les desigualtats socials i es condemni a àmplies capes de la població a la pobresa.
L’esclat de la covid-19 ens ha capgirat la vida de manera inesperada i encara no podem
precisar la dimensió real dels seus impactes ni com serà el demà quan sortim de l’estat
d’alarma i superem l’emergència sanitària. La pandèmia està generant greus
conseqüències a tots els nivells i obre escenaris nous davant dels quals hem reaccionat
col·lectivament amb urgència i ara, superat el primer cop, ens plantegen una agenda
política i social plena de reptes.
I ho haurem de fer, a més, sense descuidar l’acció contra la crisi climàtica. Tot i que
no es tracta d’abordar la lluita contra el canvi climàtic amb mesures excepcionals com
les que estem vivint, si que podem treure alguna lliçó positiva en relació als efectes
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L’11 de març passat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir que el món
s’enfrontava a una pandèmia produïda per un coronavirus identificat a finals de 2019
a la Xina. L’OMS va intensificar les alertes que venia fent des del gener de 2020 sobre
la propagació i gravetat de la malaltia associada, produïda pel coronavirus SARS-CoV-2
i anomenada covid-19, És indiscutible el caràcter extraordinari de la pandèmia i són
moltes les àrees metropolitanes especialment afectades de resultes de la seva densitat
poblacional i la seva interconnexió com a nodes globals.
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que la reducció de la mobilitat de vehicles amb combustibles fòssils i de determinades
activitats emissores de C02 ha tingut en la dràstica reducció de de les emissions
d’efecte hivernacle i la millora de la qualitat de l’aire. Constatem la conveniència de
limitant l’impacte de l’acció humana sobre el medi ambient, amb el suport de la
tecnologia més avançada i d’optar per un model de desenvolupament econòmic amb
nous models de producció, de treball, de consum i de mobilitat que facin compatible
la preservació i recuperació ambientals amb el benestar social.
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Avui, el conjunt de persones i grups polítics que integrem l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat; fent-nos ressò dels sentiments del conjunt d’organitzacions polítiques,
sindicals,
empresarials i del ric teixit associatiu present en el nostre municipi i en el nostre àmbit
territorial, ens posem de forma unànime al servei del l’interès general. Estem
convençudes i convençuts que ens en sortirem i, per això, mirem l’horitzó i entenem
aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més humana, més
justa, pròspera i cohesionada.
A l’Ajuntament de Corbera de Llobregat hem entomat des del primer moment la nostra
responsabilitat pel que fa al manteniment de serveis essencials com els Serveis Socials
i la Seguretat de la nostra ciutadania, el transport públic, el tractament de residus i
l’abastiment
i sanejament d’aigües, amb mesures de seguretat i dispositius
d’emergència, sense deixar de fer les tasques ordinàries en els diferents àmbits, ni
de treballar en la implementació de mesures socials, d’habitatge i planificació de
polítiques públiques que seran més necessàries que mai.
Així mateix, mantenim la coordinació amb les diferents institucions del món
supramunicipal i de govern del nostre país per fer front a l’emergència, alhora que ens
hem adaptat per garantir la normalitat institucional i el funcionament de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat mitjançant el teletreball, inclosa la celebració telemàtica de
les Juntes de Govern, Juntes de Portaveus i els Plens Municipals.
Per tot això, en aquestes circumstàncies extraordinàries, de reptes sanitaris, socials,
econòmics i ambientals, a proposta de tots els grups polítics municipals es formula la
següent:

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat
1) Expressa el condol per totes les víctimes de la covid-19 i la solidaritat als seus
familiars, amics i companys. Les circumstàncies de confinament amb què vivim
aquesta pandèmia fan que l’acompanyament a les persones malaltes i el comiat
a les víctimes resulti especialment dolorós.
2) Expressa el suport a les persones que han emmalaltit, tant les que ja feliçment
s’han recuperat com les que estan encara internades, amb el desig que puguin
recuperar la salut i el benestar i el compromís de contribuir amb tots els
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instruments de que disposa l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per fer-ho
possible.
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4) Valora molt positivament la col·laboració de la immensa majoria de la ciutadania
amb les mesures de confinament decretades, aportant una actitud responsable
i solidària, tant individual com col·lectiva, que ha de servir de lliçó a totes les
institucions i responsables polítics. És aquesta actitud, compartida per molts
Particulars, Comerços, Entitats, Associacions i xarxes ciutadanes de voluntaris
com ara Cuidem-nos Corbera i el Casal Les Magnòlies, així com per moltes
empreses, la que ens permetrà dibuixar un futur de comunitat inclusiva on la
solidaritat sigui un dels valors fonamentals.
5) Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la primera
porta de l’atenció pública i la primera trinxera davant de qualsevol situació de
crisi, . Malgrat el confinament i el tancament físic de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat i espais d’atenció ciutadana habituals, de cap manera s’han aturat
els serveis municipals
essencials. Tot el contrari, s’han multiplicat els
esforços per donar respostes urgents a les necessitats sobrevingudes a causa
de la pandèmia a tota la població de Corbera de Llobregat..
6) Agraeix especialment l’esforç dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, així com de l’Agrupació de Bombers Voluntaris, per la
seva tasca incondicional i dels milers de treballadors i treballadores dels serveis
supramunicipals i metropolitans essencials, així com als seus responsables,
perquè amb la seva tasca incansable, amb professionalitat i dedicació, han
garantit el normal funcionament de la nostra administració i la prestació dels
serveis bàsics pel benestar del seus ciutadans.
7) Reclama als govern de l’Estat i de la Generalitat, així com a la Unió europea,
que en aplicació dels principis de subsidiarietat i descentralització, donin un
major protagonisme i autonomia als municipis en el disseny i aplicació tant de
les mesures de desconfinament com dels plans de recuperació econòmica i
social, i que sens doti dels recursos necessaris per aplicar-los i adaptar-los a les
diferents realitats locals.
8) Es compromet a afavorir la màxima integritat, transparència i traçabilitat
econòmica en la gestió de la crisis del COVID 19, que en situació d emergència
ha requerit i requerirà actuacions, programes i contractacions públiques
urgents per pal·liar els efectes de la pandèmia, especialment per la població
local mes vulnerable.
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3) Agraeix a tot el personal sanitari el seu esforç admirable per donar resposta
mèdica a la pandèmia, així com per l’extrema sensibilitat en l’acompanyament
dels malalts. Alhora, fa extensible l’agraïment a tots els treballadors i
treballadores dedicats a les residències i altres feines de cures, als serveis
essencials, a la neteja, als transports, a la logística i a la cadena alimentària, a
la seguretat i a la protecció civil, que han garantit el funcionament del nostre
municipi i l’acompanyament als més vulnerables en unes condicions
especialment difícils...
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9) S’adhereix a les propostes contingudes en el document “DECÀLEG PER LA
RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA” formulat
conjuntament per l’ Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis
de Catalunya.
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10) Expressa el compromís de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat d’acompanyar
a la resta d’autoritats de Catalunya, de l’Estat i d’Europa en l’aplicació de les
mesures que s’acordin per superar l’actual emergència sanitària i fer del nostre
municipi un bon exemple de la recuperació de l’activitat econòmica, social,
cultural i esportiva de la comarca, donant prioritat a la cohesió social i la
sostenibilitat ambiental, amb la participació activa dels agents econòmics i
socials i del conjunt dels ciutadans i ciutadanes, cadascú des de la seva
responsabilitat i amb el màxim compromís solidari.

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio
Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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Signatura 1 de 2

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5a659e8f76544ff8b86c8389eec38023001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

