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SECRETARIA

SARA MIÑARRO I GÓMEZ, secretària i interventora de l’Ajuntament d’Agramunt
(l’Urgell-Lleida)
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 23
de març de 2020, va adoptar, entre d’altres, l’acord que literalment es transcriu:
“”
MANIFEST DE SUPORT DAVANT LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA AMB
MOTIU DEL COVID.- 19.REF. NÚM. EXPEDIENT: 408/2020

En primer lloc, a tot el personal sanitari. Per la implicació i compromís que davant la
situació actual estan duent a terme tots els professionals de la sanitat que sumen
esforços per donar el millor servei i atendre a les persones i fer-ho amb
professionalitat i molta dedicació.
En segon lloc, a totes les persones que davant aquesta situació continuen treballant
al servei de la població. Als equips tècnics i gerocultors que treballen a les
residències d’avis, a les persones que tenen cura de les persones grans o amb
discapacitats i continuen fent tasques als domicilis, als equips de serveis socials, als
equips de serveis municipals, a la policia i a tots els equips d’emergència, els
bombers, i a totes les persones d’empreses de serveis, comerciants i treballadors
de tots aquells sectors que es mantenen oberts per tal de garantir el proveïment de
les necessitats bàsiques de la ciutadania.
L’agraïment també vol ser extensiu a tots els col·lectius i xarxes de voluntariat,
entitats o persones que de forma individual s’estan posant a disposició d’ens locals i
organismes per ajudar de manera voluntària i desinteressada.
I per últim, un agraïment a tots els ciutadans que estan fent cas de les mesures
establertes per fer front al Covid-19 i s’estan quedant a casa i complint amb els dies
de confinament.
Són dies difícils però amb el treball en equip de tots i totes, ens en sortirem. ””

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora alcaldessa
accidental , d’acord amb l’article 206 del ROF, a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació definitiva de l’acta.
Vist i plau
L’alcaldessa accidental,

La secretària
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Davant la situació actual i excepcional que està vivint tot el món davant la crisi per
la pandèmia del Covid-19, des de l’Ajuntament d’Agramunt es vol fer un
reconeixement explícit al treball que s’està realitzant en molts àmbits per protegir
i ajudar a tirar endavant a tota la ciutadania.
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