
                             

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
        ______

DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 30 d'abril de 2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
PER A INSTAR AL GOVERN MUNICIPAL A DECLARAR EL DOL OFICIAL EN SENYAL DE 
RESPECTE PER LES PERSONES QUE ENS HAN DEIXAT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL 
CORONAVIRUS 

És dóna compte al Ple de la següent Moció presentada:

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA 
PER A INSTAR AL GOVERN MUNICIPAL A DECLARAR EL DOL OFICIAL EN SENYAL DE 
RESPECTE PER LES PERSONES QUE ENS HAN DEIXAT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL 
CORONAVIRUS

Joan Simeon Morera, portaveu del Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Mollerussa, 
mitjançant el present document sol·licito que al pròxim Ple s’acordi la següent MOCIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons les dades oficials que diàriament ens transmet el Departament de Salut de la Generalitat i, 
simultàniament, l’Ajuntament de Mollerussa, el número de víctimes pel coronavirus al nostre 
municipi i en el conjunt de la província s’incrementen contínuament. 

A la tragèdia que viuen les famílies per la pèrdua d’un ésser estimat, es suma el dolor de no poder 
visitar-los als centres hospitalaris o vetllar-los, com a conseqüència de les mesures d’aïllament per 
evitar la propagació del coronavirus. 

Tenint en compte les circumstàncies descrites l’Ajuntament de Mollerussa, com a Institució més 
pròxima al ciutadà, no podem romandre al marge del dolor de centenars de persones i famílies 
afectades.

Per això, el Grup Municipal Popular a Mollerussa presentem aquesta moció i, sol·licitem que, s’aprovi 
al Ple la següent:

PART DISPOSITIVA

Primer.- Instar al Govern Municipal i a la resta de grups municipals a declarar el dol oficial Al 
municipi de Mollerussa en senyal de respecte als veïns i veïnes que ens han deixat pel coronavirus 
durant el període que duri l’estat d’alarma.

Mollerussa, a 27 d’abril de 2020”
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació bc510cd0167d44c8ba5c5dfc88eda628001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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