
PROPOSTA D’ACORD DE PLE MOCIÓ PER L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS  

 

 El Coronavirus està provocant una crisi humanitària. Una crisi que és 
sanitària, social i econòmica. Els seus efectes no són coneguts i ben 
probablement seran llargs. Però cal reaccionar i la reacció no pot ser 
improvisada, ha de ser planificada. 

 Cal i caldrà sumar esforços i fer-ho de forma generosa, des de les 
responsabilitats que a aquest ajuntament li correspongui, amb la 
col·laboració d’entitats, organitzacions, empreses, persones i 
administracions superiors caldrà arremangar-se per tirar endavant.  

Des de l'Ajuntament sols no sortirem de la crisi, però sí que s’ha de fer tot 
el possible per a contribuir a sortir-ne.  

Per aquests motius, els Grups Municipals d’ERC-AM, Junts per Prats, 
Movem Prats i República Activa Prats a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, 
proposen al Ple l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Mostrar el reconeixement al personal sanitari de la població i del 
país. Un agraïment a la població que actua amb responsabilitat social, i una 
afectuosa abraçada a qui ha patit directament els efectes del Covid-19 
coneixent-ne la mort.  

SEGON.- Elaborar un PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE 
LLUÇANÈS. 

TERCER.- Convocar la “Taula per la dinamització econòmica”, oberta a 
empresaris, comerciants, autònoms, als departaments de promoció 
econòmica de l’Ajuntament i del Consorci del Lluçanès a agències 
d’emprenedoria i innovació, a tots els grups polítics  de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès,  per tal que treballi en aquest Pla i en una calendarització 
i deixar la porta oberta a futures incorporacions per tal de millorar-la. 

QUART.- El Pla disposarà de dotacions pressupostàries per desenvolupar 
accions per promoure l’economia del nostre poble i la nostra comarca.  

CINQUÈ.- El Pla posarà al centre de l’acció les persones, orientant-lo a un 
sistema d’Economia per la Vida, i tenint en compte l’economia social i 
cooperativa.  



SISÈ.- El Pla inclourà mesures fiscals i econòmiques pensant en les persones, 
famílies (i la seva vulnerabilitat), empreses, autònoms, indústries, 
treballadors/es, comerç, mercat, habitatge, locals comercials, etc.  

SETÈ.- Es farà una revisió del Pla des de l’òptica de la salut, l’educació, la 
cultura i l’esport, importants sectors també al nostre municipi.  

VUITÈ. Aquest Pla tindrà en compte tots els agents comarcals implicats i es 
complementarà amb accions a nivell de Lluçanès amb la complicitat de tots 
els Ajuntaments i entitats que el formen i que en vulguin formar part. 

NOVÈ.- Es faran campanyes informatives a través de mitjans de 
comunicació i de les xarxes socials  per facilitar la divulgació. 

DESÈ. Fer arribar aquests acords a la població de Prats de Lluçanès, a tots 
els Ajuntaments del Lluçanès i al Consorci del Lluçanès. 


