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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A FI QUE SIGUI SOTMESA 
A TRACTAMENT DEL PLE DE LA COPORACIÓ 

 ALC _Expedients Alcaldia 2020/12  

PRP2020/487 
 

 
 Moció sobre la situació d’excepcionalitat produïda pel COVID-19  

 
La pandèmia provocada pel coronavirus ha desencadenat una crisi sanitària, 
social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar mesures d’emergència 
en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat.  
 
Es tracta d'una veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. 
Totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents 
agents polítics, econòmics i socials del nostre país. Les diferents mesures 
adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç inesgotable i 
intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional en l'actuació i l'abordatge 
d'una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg permanent i 
la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional.  
 
El conjunt de persones i grups polítics que integrem la corporació, convençuts i 
convençudes que expressem els sentiments de gran majoria de la ciutadania, 
acordem:  
 
1.- Mostrar el nostre més sentit condol a les persones i famílies que han perdut els 
seus éssers estimats perquè sàpiguen que els acompanyem en el sentiment en 
moments tan dolorosos, així com volem mostrar el nostre suport i escalf a tots els 
malalts i malaltes que passen la malaltia a casa o ingressats a centres sanitaris, 
amb un desig de què tinguin una propera recuperació.  
 
2.- Agrair públicament la feina i el compromís de tot el personal sanitari, del 
personal de les residències de gent gran, dels cossos de seguretat i tots els 
treballadors i treballadores públics que feu que els serveis bàsics continuïn en 
funcionament. Gràcies també a tots els treballadors i treballadores que aquests 
dies produïu perquè les necessitats bàsiques de la població estiguin cobertes, i 
també als periodistes i mitjans de comunicació per continuar informant-nos de 
manera puntual.  
 
3.- Mostrar l’agraïment públic a tota la solidaritat i la col·laboració de centenars de 
persones anònimes, d’entitats i d’empreses que contribueixen amb el seu treball 
voluntari o donacions.  
 
4.- Manifestar un sentit agraïment a tots els berguedans i berguedanes, homes i 
dones, avis i àvies, nens i nenes de tots els barris pel seu comportament cívic i 
solidari. Continuem demanant que compliu amb les indicacions de les autoritats 
sanitàries que ens traslladen constantment en matèria de prevenció i eradicació del 
COVID 19.  
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5.- Instar a iniciar la redacció del Pla Estratègic, ja aprovat al Ple ordinari del mes 
de desembre, afegint-hi, fruit dels darrers canvis que han provocat l’actual 
pandèmia, el compromís de fixar-nos com a prioritat institucional destinar tots els 
recursos necessaris, inclús amb la necessitat de reajustar el pressupost municipal 
actual i futur, així com buscar alternatives econòmiques, per poder establir mesures 
de protecció social i reactivació econòmica amb els objectius de:  
 
a) Combatre la vulnerabilitat de les persones i famílies  
b) Reactivació de l’economia local i impuls del comerç de proximitat  
c) Impuls de l’ocupació.  
 
6.- Instar a reclamar que es flexibilitzin totes les regles econòmiques i 
pressupostàries a les quals estem sotmesos el món local, i que s’anul·lin totes les 
mesures que encara queden de la LRSAL que limiten la nostra autonomia. Així 
també reclamem que es garanteixin les aportacions previstes de les 
administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar a les noves 
necessitats que generarà la crisi; i que es redefineixin els programes destinats a 
actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 
2021-2027. 


