Les eleccions municipals
m
del 26 de maiig del 2019 van
v deixar un
n mapa polítiic inèdit a Prrats de
uçanès, amb cap majoria
a absoluta al Consistori pradenc. Per la candidatuura d'ERC só
ón uns resulta
ats
Llu
llun
ny de les exp
pectatives ge
enerades, i h
han portat a la
l reflexió, la
a valoració i ll'autocrítica corresponent
c
ts;
sempre agraintt el suport de
e les 504 perrsones que van
v votar la nostra
n
opció,, que segueix
xen sent
oltes.
mo
Da
avant d'aquessts resultats l'equip d'ER
RC va propos
sar, com en le
es anteriors legislatures i tal com va
anunciar en ca
ampanya elec
ctoral, un govvern d'

, amb les 11 persones

n el Ple treba
allant pel pob
ble des del Govern.
G
Aque
esta propostaa no ha gene
erat, segons el
que conformen
nostre entendre, els acords
s necessaris i en la prime
era reunió am
mb Junts perr Prats vam constatar
c
que
e
aquesta formacció ni tan solls estava dis posada a pa
arlar de progrrama consennsuat, cosa imprescindible
per un hipotèticc govern amb 4 grups po
olítics diferen
nts.
d'un
Aixxí, l'equip d'E
ERC va come
ençar a explo
orar la possibilitat de la conformació
c
. Un equip de
e govern form
mat per Esqu
uerra Republicana de Cattalunya - Pra
ats, Movem
Pra
ats i República Activa de
e Prats, que ccomptaria am
mb la legitimiitat del 56,955% dels vots del 26 de
ma
aig.
Co
onsiderem qu
ue aquesta majoria
m
avala
a la voluntat de
d polítiques
s de canvi i dde progrés pe
er
, i no immo
obilistes que representa l a candidaturra sorgida de
e
l'an
ntiga Converrgència i Unió.

ERC, disposada a parlar de tot, parte
eix d'alguns punts:
p
La proposta d'E
-E
Elaborar un Pla
P de Goverrn consensua
at pels 4 any
ys.
-D
Definir els Pro
ojectes estra
atègics de co
ompetitivitat territorial
t
(treball, comerçç, turisme, ha
abitatge...).
-R
Redactar un Pla
P de Partic
cipació (taule
es i consells de participac
ció, pressupoost, presa de
e decisions....).
-C
Consolidar la promoció de
e Projectes S
Socials (centtre obert, enx
xaneta, espoort en valors, horts socialss,
Pla
a d'Acció Cultural, Projec
cte de Salut C
Comunitària,, centre de dia, escola brressol...)
-D
Definir les principals inverrsions i el pro
océs per arribar a executtar-les.
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Apostar ferma
ament pels projectes
p
ma ncomunats al
a Lluçanès.
-A
-N
No deixar d'im
mpulsar polítiques en cla u republicana i de constrrucció de la R
República Ca
atalana.
-C
Consensuar l'estructura de
d govern i e l model de governança municipal.
m

Pe
er últim, per afavorir
a
l'acord i fer possiible el GOVE
ERN DE PRO
OGRÉS a Prrats de Lluçanès, fent
lecctura dels ressultats i del context,
c
ERC
C decideix presentar dura
ant el Ple d'Innvestidura a
com a candidata a l'alcaldia, podent-se
p
convertir, a méés, en la prim
mera
alccaldessa de la
l història de
e Prats de Llu
uçanès.

Isa
aac Peraire Soler,
S
alcalde
e la legislatu ra que ara finalitza, i can
ndidat, mantinndria l'acta de
d regidor.

Am
mb aquest ge
est i aportació, ERC emp
plaça a MOVEM i RAP a

. Per Prats de

Llu
uçanès.

ERC - Pra
ats de Lluçan
nès
11 de
e juny del 20
019
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