
Joel Bastons i Vilaltella, com a portaveu del grup polític del PSC a l’empara del que disposa 

l’art 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre. Reglament 

d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeto a la consideració 

del Ple de l’Ajuntament de Mollerussa la següent moció.  

  

Moció per  pal·liar les conseqüències del covid-19 en el comerç local i la restauració 

local  de  Mollerussa   

  

El comerç i la restauració local de Mollerussa són un tret identitari de la nostra ciutat, però ja 

fa temps que per diferents circumstancies estan perdent la empenta que els caracteritzaven. 

La nostra ciutat necessita reactivar el comerç i la restauració local que tant envejaven les 

poblacions veïnes no fa pas tants anys. Ara, a causa de la pandèmia que estem vivint, el 

comerç i la restauració de la nostra ciutat torna a patir un revés, ja que la majoria dels 

comerços de la nostra ciutat  estan tancats i els que estan oberts han tingut una davallada 

molt important dels ingressos posant així en perill la seva existència quan passi  l’estat 

d’alarma i el COVID-19.  

Atés que, quan passi l’estat d’alarma no tornarem a la normalitat de manera immediata ja que 

hi hauran restriccions d’aforament, la població serà més cautelosa a l’hora de sortir... Per 

aquests motius, el grup municipal del PSC creiem que l’Ajuntament de Mollerussa ha de donar 

una resposta rapida i contundent per aquest moments de tanta angoixa que passen els 

establiments de comerç i de restauració de la nostra ciutat.  

  

Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció els següents 

ACORDS:  

1-  Elaborar un pla d’ajudes directes pels comerços i restauració local d’una quantitat fitxa en 

cas dels establiments estiguin tancats i d’una quantitat variable pels establiments oberts que 

s’establiran segons hagin vist reduïda la seva facturació.  

2- Elaborar un pla d’ajudes indirectes que aquest consti d’una campanya per a potenciar la 

compra al comerç Local de Mollerussa estudiant-ho conjuntament amb Mollerussa Comercial.  

3- Creació d’una APP per a Mollerussa que consti d’un espai autogestionable per a cada comerç 

i restaurant.  
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