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Cristina Altés Juárez, Secretària accidental de l´Ajuntament de Roda de Berà
CERTIFICO: Que l´Alcaldia, ha dictat el decret núm. 2020-0619 en data 17 d’abril de 2020 , el
qual transcrit literalment diu el següent:
Expedient: 2683/2020
Assumpte: Adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya - COVID19

DECRET ALCALDIA
1. ANTECEDENTS

El document, consensuat entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC), planteja propostes concretes pel món local i les administracions, catalana i
espanyola, per reforçar el sistema sanitari, vetllar per les persones més vulnerables, i impulsar
l’economia després de la pandèmia del coronavirus
Aquest paquet de propostes, planteja tot un conjunt d’accions concretes a efectuar per part de totes
les administracions, amb l’objectiu de reforçar el sistema sanitari, abordar la crisi social i les
necessitats de les persones més vulnerables, i fer front a la crisi econòmica.
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,
Per tot l’exposat,
HE RESOLT
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Roda de Berà al “Decàleg per a la
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n
celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.

I perquè consti, als efectes oportuns, lliuro el present certificat, d´ordre i amb el vist i plau del
senyor alcalde.
Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l´alcalde.
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L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) han volgut fer un pas més en el conjunt d’iniciatives dutes a terme des de l’inici de la
pandèmia. Si el passat dia 20 de març es promovia el manifest #AturemlaCovid19, ara les dues
entitats han presentat un paquet de propostes per fer front a la crisi de la COVID-19, adreçades al
conjunt d’administracions.

