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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL 
VALLÈS DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 
 
Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus 
COVID-19 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 del nostre poble. Es tracta d'una veritable 
qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. Totes les accions han de ser 
globals, concertades, coordinades i amb respecte mutu entre els diferents governs, 
agents polítics, econòmics i socials del nostre país. 
 
Volem expressar el nostre condol a totes les famílies que han patit la mort d’algun dels 
seus membres, així com el nostre desig de recuperació ràpida de totes les altres 
persones que avui pateixen la malaltia i es troben a casa o hospitalitzades. A totes 
elles els nostre suport i ànims per a la prompta recuperació. 
 
Aquesta situació que estem vivint ha posat en evidència la fragilitat dels sistemes 
públics i els efectes que les retallades dels anys 2010-2019, realitzades pels governs 
de diversos colors polítics tant a Catalunya com a Espanya, i que han impactat sobre 
les polítiques de l'estat del benestar, els serveis públics i les condicions econòmiques i 
laborals dels treballadors i treballadores públics. Paradoxalment, els professionals que 
més han patit retrocessos en les seves condicions laborals, són ara el centre de la 
resistència i l’atenció als afectats davant aquesta crisi, sobretot el personal sanitari i de 
suport, i el de la resta de serveis públics. 
 
Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 a les 
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la 
nostra societat, però especialment ens entristeixen els milers de morts que està 
provocant la pandèmia. No voldríem deixar de recordar, entre totes elles, aquelles 
persones que hem perdut en aquest combat de vida. A totes elles i a les seves famílies 
el nostre afecte i solidaritat en uns moments tan tristos i amb un sentiment compartit 
que ens permetem traslladar-vos en nom de tots els veïns i veïnes de Montornès. 
 
Les diferents mesures adoptades per molts ens locals amb escassos recursos, esforç 
inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de punt de partida a tot l´Estat en 
l'actuació i l'abordatge d'una emergència humanitària, des del respecte institucional, el 
diàleg permanent, la coordinació, la cooperació i el respecte i no des de la confrontació 
institucional. 
 
Hem de reconèixer l’enorme esforç que estan fent els treballadors i treballadores 
municipals des de l’inici de la crisi. És gràcies al seu compromís que s’han garantit els 
serveis essencials, l’atenció a la ciutadania, especialment a la més vulnerable. Així 
com la resposta a totes les noves demandes i actuacions que han estat requerides 
aquestes setmanes, que han estat moltes i veritablement desbordants. La població 
està agraint l’atenció rebuda, està reconeixent la importància dels serveis públics, i 
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generant una vinculació cap els professionals, fins i tot emocional. Hem d’estimular i 
aprofundir aquest vincle. 
 
Destaquem també les nombroses mostres de solidaritat quotidiana entre els veïns i 
veïnes del poble, i l’enorme vinculació comunitària que s’està produint i que s’expressa 
de manera notable. I especialment la important participació en la campanya Cuidem-
nos, tant de persones, com d’entitats, comerços i empreses. 
 
Els ajuntaments hem de donar el millor de nosaltres, assumint les responsabilitats que 
tenim i la sensibilitat amb la que actuem, tenint en compte la proximitat, el coneixement 
i també la capacitat dels nostres serveis públics. 
 
Ara hem d'abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència i 
treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a activar un pla de xoc 
que ens permeti superar a mig termini la greu crisi que patim. 
 
És el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat 
de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien 
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. Per altra banda, també hem d’estar al 
costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi poden 
quedar en risc d'exclusió social. Només des d’una visió sensible amb les persones i els 
col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida justa a aquesta crisi. 
 
L’excepcionalitat d’aquesta crisi, la més que probable dimensió en el temps i el seu 
impacte en la quotidianitat, convivència i economia de moltes famílies ens obliga a 
assumir de forma corresponsable tots els esforços i destinació de recursos per garantir 
la cohesió, la dignitat de totes les persones i totes les energies per no deixar mai més 
ningú enrere. Caldran més i millors serveis públics per garantir drets i qualitats de vida 
per tothom. 
 
Avui, el conjunt de persones i grups polítics que integrem la corporació; i convençuts i 
convençudes que expressem els sentiments del conjunt d’organitzacions polítiques, 
sindicals, empresarials, veïnals, socials, culturals, esportives del nostre municipi 
manifestem de forma unànime el servei a l’interès general. Des que vam començar a 
patir els efectes de la pandèmia, hem demostrat el nostre compromís i solidaritat com 
a poble. Estem convençudes i convençuts que ens en sortirem i, per això, mirem 
l’horitzó i entenem aquesta crisi també com una oportunitat per repensar molts models 
existents i fer una societat més humana, més justa, pròspera i cohesionada. 
 
No pot ser que amb aquesta crisi es torni a repetir la història del que vam patir al 2008. 
No seria just que aquesta crisi la paguin els de sempre i en tregui rèdit l’oligarquia 
econòmica. Ara convé apostar per les persones i pels serveis públics, i lluitar contra la 
precarietat, enlloc de fer polítiques d’austeritat i rescatar bancs. 
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, el dic de contenció 
davant la crisi i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per 
altres administracions. 
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Es per totes aquestes consideracions que el ple de la corporació adopta la següent 
declaració: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament expressa públicament el seu condol a les famílies afectades 
per la mort d’algun dels seus membres. A l’hora ens comprometem a organitzar un 
acte públic d’homenatge a les víctimes del Coronavirus a Montornès quan es superi 
aquest situació, i plantejar el disseny i execució d’un Memorial, ubicat en un lloc adient 
del municipi.  
 
SEGON.- L’Ajuntament vol transmetre el seu escalf a totes les persones que tenen 
familiars que pateixen la COVID-19 o estan patint les conseqüències derivades de la 
crisi, a nivell laboral, econòmic o social. 
 
TERCER.- Expressar el reconeixement al conjunt dels i les professionals, des del 
personal sanitari, els serveis socials o la policia local, a les persones que treballen en 
serveis de neteja, per la seva dedicació, professionalitat i servei públic. Circumstància 
que volem fer extensiva a totes les persones, tant dels serveis de l’ajuntament com 
dels comerços i serveis, també de totes les persones que des del voluntariat participen 
en les tasques per fer possible que ningú quedi sense resposta a les seves 
necessitats. 
 
QUART.- Agraïm a tota la població la conducta exemplar d’aquests dies tot reiterant la 
necessitat de continuar confinades i seguir les recomanacions sanitàries i comunitàries 
pel bé de tothom. També agraïm la seva resposta de suport als professionals dels 
serveis públics i el vincle especial que s’està generant. Els aplaudiments de les 8 del 
vespre seran inoblidables. 
 
CINQUÈ.- Posar tots els recursos d’aquest ajuntament, humans, tècnics i econòmics, 
per poder garantir els béns comuns i elaborar els plans i programes, reajustant els 
pressupost municipal, i reorganitzant serveis, per concretar un pla econòmic i social 
per afrontar les necessitats individuals i col·lectives, combatre la vulnerabilitat de les 
persones i famílies i reactivar l'economia local. Des de l´àmbit local posarem en marxa 
un acord local de reconstrucció i insistirem per que es concretin acords de consens en 
totes les administracions de l’estat. 
 
SISÉ.- Instem als governs de la Generalitat i de l’estat espanyol a crear els 
mecanismes de col·laboració permanent amb el món local evitant la confrontació i 
reforçant els canals de concertació i de comunicació transparents. Seran necessàries 
polítiques públiques i més inversions. Recuperant totes les inversions públiques que es 
van retallar, les privatitzacions, els ajuts a les empreses privades, en especial els  
prestats a en el passat als bancs. 
 
SETÈ.- Reclamen una actitud proactiva de la Unió Europea i adoptar totes aquelles 
mesures que permetin flexibilitzar les mesures de restricció i disponibilitat econòmica 
per al conjunt d’administracions públiques i la reactivació econòmica dels sectors 
productius. 
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VUITÈ.- Enviar aquesta moció a les principals institucions de Catalunya i de l’Estat, a 
la FMC i l’ACM, a les entitats habituals del municipi, així com als mitjans de 
comunicació locals i comarcals. 
 
Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, 
podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. 
 
Com ja s’ha fet viral. Entre totes ho superarem, jo actuo! 
 
Document signat electrònicament 

 


