La nostra societat i el mon sencer s’enfronten a una pandèmia d’abast incert
causada pel Covid-19, però que en tot cas canviarà el nostre mon i la nostra
forma de viure, entendre les coses i relacionar-nos.
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L’administració local, en tant que l’administració més propera al ciutadà,
també esdevé essencial per afrontar la situació tot garantint la prestació de
serveis bàsics que contribueixin a garantir uns mínims adequats per evitar la
propagació del virus i esdevindran eina bàsica per afrontar la crisi econòmica
que s’albira.
Els ajuntaments, com sempre han fet, seran la primera administració en
atendre la ciutadania en els problemes i abastaments diaris que necessiti, en
donar resposta a les necessitats essencials, com ja ha passat recentment
amb altres situacions crítiques.
Així, avançant als esdeveniments, les entitats municipalistes Associació
Catalana de Municipis Comarques i Federació de Municipis de Catalunya
han elaborat el “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis
de Catalunya” que proposa les línies estratègiques i propostes més
concretes en els àmbits de la prevenció sanitària, l’enfortiment del sistema
sanitari, el foment de la justícia social, el paper de les administracions locals
(pressupostos de crisi, eines, etc) com a garants de l’accés als serveis
essencials, la planificació de la reactivació socioeconòmica i la recerca
d’oportunitats, per minorar els efectes o sortir de la crisi a que ens veurem
abocats segons les previsions i els auguris dels experts.
Consultats tots els grups polítics municipals al respecte, han manifestat
unànimement el seu recolzament al document.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a
l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril,
En conseqüència, resolc
Primer.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament del Catllar al
“Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya” elaborat conjuntament per les entitats municipalistes
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Associació Catalana de Municipis Comarques i Federació de
Municipis de Catalunya, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i a la
Junta de Govern Local en la propera sessió que se’n celebri.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la
web municipal, així com el “Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya”.
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Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han
subscrit el Decàleg, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat.

El Catllar, a data de la signatura digital.
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Quart.-
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