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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS  EN MOTIU DE LA CRISI 
GENERADA PER LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. 
 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i tots els seus grups municipals, vers la crisi 
generada per la pandèmia del COVID-19, volem dirigir la següent declaració institucional a 
la ciutadania de Santa Margarida i els Monjos. 
 
En aquests moments difícils i durs volem enviar  un missatge de condol a aquelles famílies 
que han perdut éssers estimats en aquests dies, així com encoratjar, animar i mostrar tot el 
suport a aquells i aquelles que segueixen lluitant contra la malaltia. 
 
Com a Ajuntament volem mostrar d’aquesta manera la preocupació enfront la situació 
actual i manifestar que tots grups municipals tenim el compromís de fer i prendre 
totes les mesures sanitàries, socials i econòmiques que siguin necessàries per 
pal·liar els efectes negatius que el COVID-19 està generant.  
 
Volem traslladar també tot el nostre suport als treballadors i treballadores que segueixen 
assistint al seu lloc de treball cada dia per tal de satisfer els serveis mínims que la nostra 
societat necessita per continuar endavant. 
 
A tot el personal sanitari, cossos de seguretat, personal del comerç, professionals que 
segueixen teletreballant, voluntariat i d’altres membres de la societat civil que ajuden de 
manera totalment desinteressada i altruista... el vostre esforç en aquests moments és 
encomiable i d’agrair, i en aquest sentit ens sumem a l’agraïment ciutadà que cada dia a 
les vuit del vespre us ofereixen des dels diferents balcons del municipi. 
 
L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està i estarà al costat de la ciutadania per 
sortir junts el més aviat possible d’aquesta situació. 
 
En virtut de l’exposat, es proposa que el Ple adopti els següents  

 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Aprovar la declaració institucional conjunta dels grups municipals de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos en motiu de la crisi generada per la 
pandèmia del coronavirus i el compromís de fer i prendre totes les mesures sanitàries, 
socials i econòmiques que siguin necessàries per pal·liar els efectes negatius que el 
COVID-19 està generant. 
 
SEGON.- Difondre i publicar la declaració al web municipal i xarxes socials de les que 

forma part l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.  
 
 
 
 


