
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS DAVANT 

LA CRISI DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Estem vivint un moment excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus està 

causant una crisi d’enormes conseqüències sanitàries, econòmiques, socials i 

humanitàries, que ha posat en evidència la fragilitat dels sistemes públics i la necessitat 

de reforçar les polítiques de l’estat de benestar. Per donar resposta a aquesta crisi sense 

precedents ha calgut implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i 

institucions, també per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. 

Cada dia comprovem les dures  conseqüències d’aquesta pandèmia en les nostres vides, 

però  el que més ens entristeix i lamentem és, sens dubte, l’elevat cost en pèrdua de 

vides humanes a tot arreu, també a la nostra comunitat. En aquests moments tant 

tristos, volem recordar a totes les persones de Viladecans que han perdut la vida en 

aquesta pandèmia, i volem compartir amb les seves famílies el nostre afecte i solidaritat, 

que us traslladem en nom de totes les veïnes i veïns de la ciutat. També volem traslladar 

molts ànims i desitjos de ràpida recuperació a les persones que pateixen la malaltia, per 

a que aviat puguin tornar a les seves llars i a conviure amb els seus éssers estimats. 

Els ajuntaments hem de donar resposta a les demandes de la ciutadania, tot treballant 

per  a la cohesió social i la dignitat de totes les persones, així com orientant totes les 

energies per no deixar a ningú enrere. Ho fem des del coneixement de la realitat que 

ens dona ser l’administració més propera, i amb la professionalitat de les persones que 

hi treballen. Ho fem assumint la nostra responsabilitat i executant les decisions d’altres 

administracions . I ho fem amb uns recursos que necessitem augmentar i consolidar, 

amb un finançament estable i adequat,  per ser més eficients encara. 

Per això, des de l’Ajuntament de Viladecans, ara hem d’abordar un doble repte: d’una 

banda, actuar per respondre a la situació actual d’emergència i, de l’altra, treballar en 

un pla de reactivar que ens permeti superar a mig termini la crisi ocasionada per la 

pandèmia. És el moment d’estar, més que mai, al servei de la ciutadania, de les persones 

que abans de la crisi ja estaven en situació de vulnerabilitat, i de les que, a partir d’ara, 

poden quedar en risc d’exclusió per garantir, així, una sortida justa de la crisi.  

Aquest Pla de Reactivació Local  s’ha de contextualitzar en el marc de les competències 

municipals i d’acord amb les mesures que les administracions de l’Estat i la Generalitat 

de Catalunya estan treballant. Mesures urgents que caldrà posar en marxa el més aviat 

possible, que  hauran d’abordar necessariàment el reforç a l’atenció de les situacions de 

vulnerabilitat, fomentar polítiques actives d’ocupació, d’acompanyament al comerç per 

aconseguir la seva recuperació i dinamització, als autònoms i l’empresa, amb mesures 

específiques de suport a la contractació. Però també haurà d’incorporar mesures 

específiques destinades al recolzament i reforç de les entitats de la ciutat. Igualment, 



l’esforç en matèria educativa, de la mà de les administracions competents, ha d’estar 

present en les prioritats municipals davant l’emergència, com ho ha estat fins ara.  

Des que vam començar a patir els efectes de la pandèmia la ciutat de Viladecans ha 

mostrat el seu compromís i solidaritat al servei de l’interès general, i des de la corporació 

municipal, com a Administració més propera, ho volem posar en valor. Tenim la 

convicció que juntes ens en sortirem, i per això mirem al futur  amb optimisme pensant 

que aquesta crisi pot ser una oportunitat per a fer una societat més justa, més 

equitativa, més propera i cohesionada. 

Per tot això proposem al Ple municipal de Viladecans l’aprovació dels següents  

 

ACORDS 

PRIMER.- Manifestar el nostre reconeixement i agraïment, per la seva dedicació i servei 

públic, als i les professionals sanitaris, de serveis socials, d’assistència domiciliària, 

personal de les residències, cossos policials, unitats militats d’emergència, protecció 

civil, atenció a la ciutadania, comunicació, als serveis de neteja i de manteniment. També 

al gran nombre de voluntaris i voluntàries que han treballat incansablement en 

moments de gran dificultat per a la nostra ciutadania. Volem fer-ho extensiu a totes les 

persones d’altres serveis de l’Administració així com del comerç, serveis de la ciutat i a 

la nostra pagesia, que treballen cada dia per cobrir així les necessitats bàsiques de la 

nostra gent. Agrair molt especialment també a totes les empreses, comerços, autònoms, 

entitats i altres col·lectius que estan mostrant la seva solidaritat amb donacions de 

material sanitari, aliments i altres productes per ajudar a pal·liar i combatre els efectes 

de la pandèmia. 

SEGON.- Crear una Comissió Informativa Especial, d’acord amb l’article 16 del ROM, amb 

la participació dels portaveus dels grups municipals i el suplent que designi cada grup, 

els tècnics que es considerin oportuns i els agents econòmics i socials de la nostra ciutat, 

amb l’objectiu d’unir esforços i proposar conjuntament mesures, que es concretin en un 

Pla de Reactivació Local per ajudar a la ciutadania a sortir de la crisi. Aquest Pla es basarà 

en els següents criteris:  

a. Aportar solidaritat, equitat i proporcionalitat en les accions a realitzar per 

garantir justícia, cohesió i convivència en tots els àmbits ciutadans (social, 

cultural, econòmic, educatiu, esportiu...), i treballar les propostes en els 

diferents espais sectorials del nostre sistema de participació municipal 

(Consell Econòmic i Social, Consell Municipal de Serveis Socials i Consell 

Municipal d’Educació). Mantenint línies estratègiques que ara s’han 



d’enfortir, com establir mesures de foment de la sostenibilitat i respecte al 

medi ambient. 

b. Treballar per mantenir la cohesió social i cívica de Viladecans, donant suport 

i acompanyament als col·lectius de risc i més vulnerables, amb l’objectiu de 

no deixar ningú enrere. I donar suport a les entitats de la ciutat per a què 

puguin mantenir la seva activitat i garantir el manteniment d’una ciutat 

activa, vertebrada, cohesionada i participativa. Igualment, treballar de forma 

transversal pels joves de la ciutat que s’han vist afectats en diferents vessants 

per la crisi sanitària, tant des del punt de vista educatiu i professional com 

d’esbarjo.  

c. Apostar per un pla de reactivació econòmica adaptat a les necessitats dels 

sectors afectats per la situació actual, amb mesures d’acompanyament a 

comerciants, autònoms, professionals, pimes, empreses i treballadors que 

facilitin el manteniment de la seva activitat.  

TERCER.- Posar tots els recursos d’aquest Ajuntament a disposició per poder garantir els 

béns comuns, concretant un pla econòmic i social que sorgirà de la participació i el 

consens de tots els grups municipals en l’àmbit de la Comissió Informativa Especial, per 

fer front a  les necessitats individuals i col·lectives, combatre la vulnerabilitat de les 

persones i les famílies i reactivar l’economia local, emmarcant l’activitat municipal en el 

context de les iniciatives que les administracions de l’Estat i de la Generalitat de 

Catalunya endeguin per combatre els efectes de la crisi.  

QUART. Reiterar la necessitat de col·laboració, diàleg i concertació entre 

administracions, reforçant canals de cooperació i recursos,  des del respecte i la lleialtat 

institucional, per donar les respostes més efectives i eficients a les necessitats de la 

ciutadania. Així com proposar la flexibilització de les mesures contingudes a la Llei d’estabilitat  

per tal que els Ajuntaments puguin utilitzar el romanent de tresoreria sense les limitacions 

actuals derivades de la regla de la despesa i d’estabilitat pressupostaria. 

CINQUÈ - Agrair a la població la seva conducta exemplar i reiterar la necessitat de seguir 

les recomanacions sanitàries i comunitàries. Només amb la col·laboració i solidaritat de 

tothom podrem superar aquesta crisi.  


