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MOCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA TAULA PER A LA DIN AMITZACIÓ 
ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS  

 
 
La situació econòmica global actual necessita de solucions macroeconòmiques i de 

sistema més enllà de qualsevol de les nostres poblacions. 

 

Ara bé, des de la proximitat, les administracions locals han de fer el possible amb el 

què tinguin al seu abast per estar al costat de les persones que formen la població en 

qüestió i per a millorar la seva situació econòmica. 

 

És per això, que el poble de Prats de Lluçanès, que viu igualment immers a la crisi 

econòmica global, pot intentar emprendre accions per a sortir-se’n, o almenys, no 

retrocedir. 

 

El nostre poble compta amb nombrosos factors que poden apuntar a l’entusiasme des 

de la perspectiva econòmica, des del teixit comercial, a les fires i al mercat; a les 

indústries i als recursos turístics i les entitats. A més a més, tenim una població 

formada i amb capacitat d’innovació i emprenedoria, i també persones amb 

característiques sociolaborals de difícil situació. 

 

Per últim, cal tenir en compte que Prats forma part d’un territori, el Lluçanès, que té 

possibles iniciatives conjuntes de dinamització econòmica i amb la ferma voluntat de 

sumar energies. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 

l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

 

1. Constituir la Taula per a la Dinamització Econòmica de Prats de Lluçanès, que 

treballarà amb un calendari concret, a iniciar a partir d’aquest gener del 2013, 

amb representants dels diferents sectors econòmics de la població, el 

comercial, l’industrial, el turístic, etc. 

2. La Taula per a la Dinamització Econòmica de Prats de Lluçanès definirà els 

seus objectius concrets i un pla de treball específic, elaborat pels seus 



 

 

 

membres i liderat per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, durant el primer mes 

de treball. 

3. Fer arribar aquests acords a les parts interessades de Prats de Lluçanès, els 

Ajuntaments del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès. 

 

 

 

Prats de Lluçanès, 19 de desembre del 2012. 


