
ACTA REUNIÓ 
TAULA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS 

 
 

DATA: Dijous, 5 de maig de 2016 

HORA: 2/4 de 9 del vespre  

LLOC: Ajuntament de Prats – Cal Bach 

Assistents: 
- Montserrat Juvanteny 
- Xavier Camprubí 
- Ramon Vilardell 
- Albert Clara 
- Jordi Bruch 
- Montse Boladeres 
- Jordi Pey 
- Jordi Plans 
- Irene Palou 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Proposta de Reglament de la Taula de Dinamització Econòmica. 
2. Proposta de Bases Reguladores Específiques de Convocatòria de Subvencions per a les 

empreses que creïn ocupació. 
3. Dinamització comercial i Mercat setmanal. 
4. Projectes turístics. 
5. Altres. 

 

La regidora de Promoció del Municipi, Montserrat Juvanteny, dóna la benvinguda als assistents i 
posa en antecedents la creació de la Taula de Dinamització. 

Explica que és una taula oberta a tothom qui ho desitgi, que serà un lloc on es posarà a debat les 
tasques que es porten a terme des de l’àrea de promoció del municipi i que servirà per consultar i 
proposar possibles actuacions. 

 

1. Proposta de Reglament de la Taula de Dinamització Econòmica. 

S’ha repartit una proposta de Reglament de la Taula als assistents perquè puguin valorar-la i fer 
les esmenes que creguin convenients. S’acorda que les esmenes es faran arribar a través del 
correu electrònic i la proposta definitiva es presentarà a la següent reunió de la Taula, abans del 
Ple de l’Ajuntament a finals de juny per tal que pugui aprovar-se. 

 

2. Proposta de Bases Reguladores Específiques de Convocatòria de Subvencions per a les 
empreses que creïn ocupació. 

També s’ha repartit una proposta per regular una convocatòria de subvencions per a la creació 
d’ocupació. Aquesta es debat i s’hi fan algunes aportacions:  



-No ser excloent per rebre altres ajudes 
- No ser excloent tenir una altra activitat o empresa. 
- Afegir-hi la jornada mínima: mitja jornada. I l’ajuda serà proporcional a la jornada. 
 
També s’acorda que es poden presentar esmenes i propostes per correu electrònic. 
 
Es debat la idea d’acotar l’edat de les persones a contractar en funció de la taxa d’atur, però es 
descarta pretenent que siguin unes bases el menys excloents possibles. 
 

 

3. Dinamització comercial i Mercat setmanal. 

La regidora de Promoció del Municipi, Montse Juvanteny, explica que s’ha demanat a la Diputació 
de Barcelona un estudi del Mercat setmanal, però que encara no ens han dit si l’han concedit. 

També explica que s’iniciarà una reordenació de les parades del Mercat. Coneixent l’estat actual 
de les parades inscrites, la seva assistència... 

Es proposa senyalitzar el Mercat del diumenge a la carretera C-62 per donar-lo a conèixer, ja que 
és una via molt transitada. 

Periòdicament es publiquen els actes a les agendes gratuïtes dels mitjans, però també es fa 
despesa en publicitat. 

S’informa que en ocasions s’han llogat tabletes per enquestar als visitants en determinats actes, i 
està previst enquestar a diversos actes per tal de tenir un perfil més concret dels visitants, i poder 
portar a terme determinades actuacions de promoció i publicitat adreçades a aquest públic 
objectiu. 

S’explica que s’ha creat la APP de Prats que també és una eina de promoció. 

S’informa que s’ha rebut una subvenció de la Diputació de 1.500€, que juntament amb 1.500€ que 
assumirà l’Ajuntament i uns altres 1.500€ que assumirà la Unió de Botiguers, aquests últims 
contractaran una empresa per tal de que porti una campanya de dinamització i promoció. 

 

4. Projectes turístics. 

La Montse Juvanteny explica els projectes turístics amb els que s’està treballant. 

- Explica que es farà una àrea d’autocaravanes al costat de la discoteca. Aquesta forma part 
del projecte “Osona Camper” del Consell Comarcal d’Osona i es finança amb una ajuda de 
la Generalitat del 50% de la inversió. En aquests moments ha sortit la licitació. 
Aquesta àrea és la única del Lluçanès i tindrà 11 places. 
 

- S’informa que hi ha la proposta de crear un Centre d’Interpretació Turística dels Elois a 
l’edifici de l’Ajuntament Vell i traslladar-hi també l’Oficina de Turisme. Es debat la temàtica i 
la ubicació del Centre; es proposa obrir-lo a diferents temàtiques (bruixes, carlins, 
traginers, transhumància...), es proposa que pugui ser també amb participació privada, es 
parla de situar-lo a Cal Bernat... 
 

- S’explica que des de LABturisme de la Diputació van presentar les dades del turisme a la 
Comarca d’Osona. Es farà arribar la presentació de l’estudi per correu electrònic. 
 



- S’explica també que des d’Osona Turisme s’està treballant a través d’una Central de 
Reserves per vendre serveis i paquets turístics. En la propera reunió s’informarà més 
detalladament perquè ja que haurà entrat en funcionament. 
 
 

5. Altres. 

Com a aspectes a tenir en compte, es proposa fer un intercanvi de casals d’avis entre diferents 
poblacions; oferint una excursió/visita.  

Sense preguntes ni cap més assumpte a tractar, la regidora de Promoció del Municipi agraeix 

l’assistència a tothom. 

 

 

 

 

 

 

 


