ACTA REUNIÓ
TAULA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE PRATS DE LLUÇANÈS

DATA: Dijous, 20 d’octubre de 2016
HORA: 2/4 de 9 del vespre
LLOC: Ajuntament de Prats – Cal Bach
Assistents:
- Montserrat Juvanteny
- Ramon Riera
- Albert Clara
- Jordi Bruch
- Montse Boladeres
- Jordi Pey
- Jordi Plans
- Irene Palou
Excusa l’assistència:
- Xavier Camprubí

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’Acta anterior
Seguiment Convocatòria Subvencions per a les empreses que creïn ocupació.
Dinamització comercial.
Estudi i ordenança del mercat de venda no sedentària.
Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès.
Altres.

1. Aprovació de l’Acta anterior
S’aprova unànimement el contingut de l’acta del dia 5 de maig de 2016.

2. Seguiment Convocatòria Subvencions per a les empreses que creïn
ocupació.
La regidora Montserrat Juvanteny informa que fins al moment no s’ha presentat cap
sol·licitud. S’informa que es va fer difusió a totes les empreses, i que s’estudiarà si
l’any vinent es tornarà a fer la convocatòria.

3. Dinamització comercial
S’explica que la UBIC farà una nova proposta per la campanya de Nadal canviant el
format dels darrers anys. Enguany està previst fer la promoció a través de rasques,
oferint bosses i carros de la compra amb un nou logotip com a premi.

Tot i així, els rasques no premiats, podran entrar en un sorteig de premis en vals de
compra.
Igualment s’està treballant en la creació d’un nou logotip per la Unió de Botiguers, la
idea era una parella agafats per les espatlles ballant el contrapàs i a les mans de fóra
una bossa de compra. Però encara s’ha d’acabar de definir.
També es farà una campanya pel comerç local de proximitat. I des del Consorci, es
farà una campanya també pel comerç de proximitat però adreçada als turistes que
venen als allotjaments del Lluçanès sobretot encaminada a que comprin aquí, als
comerços locals.
Surt una proposta de la taula, que els comerciants també podrien oferir un % de
descompte, o tiquets per segellar... però inicialment es descarta per les reticències que
tenen per oferir descomptes.

4. Estudi i ordenança del mercat de venda no sedentària
Es reparteix la proposta d’ordenança de mercat a tots els assistents i la Montserrat
Juvanteny l’explica.
Informa que a mitjans de l’any passat va sortir un Decret de venda no sedentària en
mercats de marxants, on obligava a fer canvis en la legislació actual sobre els
mercats. A partir d’aquí la Diputació de Barcelona amb la voluntat de donar suport als
ajuntaments es va reunir amb els marxants i amb la Generalitat per fer la proposta d’un
model d’ordenança consensuada per totes les parts.
Aquest model d’ordenança s’ha complimentat i el resultat és el que s’ha repartit i es
portarà en el proper ple.
La nova ordenança regula des de l’horari del mercat, horari de muntatge i
desmuntatge, dies festius, carrers,...
Des de la Diputació de Barcelona també estan treballant per fer un estudi del mercat,
que complementarà l’oferta existents.
La Montserrat Juvanteny també explica que sembla que finalment des de carreteres
han autoritzat la col·locació per posar un cartell senyalitzant la existència i la distància
de Prats de Lluçanès. S’està mirant pressupostos i mides i depenent del cost se’n
posarien un o dos... també es posarà el punt quilomètric.

5. Projectes mancomunats. Consorci del Lluçanès
La Montserrat Juvanteny, explica els projectes que es porten a terme des del consorci
del Lluçanès. Informa que el Servei d’Ocupació del Lluçanès a final d’any faran arribar
les dades referents als usuaris, ocupació...
Des de l’àrea de turisme, s’està treballant per la creació d’un mapa interactiu dels
senders de tot el Lluçanès, s’assistirà a fires per promocionar el Lluçanès, està
pendent la inversió en senyalització del Centre BTT però manca pressupost, i també
es treballa amb la ruta del pa ja consolidada i amb la ruta de la llet que s’està iniciant.

S’informa que des de l’àrea de turisme de l’Ajuntament, i a través del suport de la
Diputació de Barcelona es senyalitzaran els recursos turístics que es troben en els
recorreguts dels senders locals.
Des de l’àrea d’empresa del Consorci es fa l’acompanyament a les empreses, ara ha
sortit la convocatòria de l’ajut europeu Leader, que s’intenta que repercuteixi
econòmicament a Prats, però cada vegada hi ha menys pressupost i més municipis
beneficiaris. També s’ha fet un inventari de naus industrials i de sòl industrial. En
aquest aspecte, s’està treballant a nivell municipal per crear un inventari de locals
comercials buits. Amb la voluntat de facilitar la ràpida informació als possibles
interessats i poder fer-hi actuacions de dinamització.
També s’explica breument que s’està treballant amb la Carta del Paisatge del
Lluçanès.

6. Altres
Es debat sobre la necessitat o no d’oferir un espai de viver d’empreses. S’informa que
al CAP vell s’hi habilitarà un espai de coworiking.
Es fa saber que segueixen les obres de l’àrea d’autocaravanes.
També s ‘informa que després d’una reunió amb el sector de forners i carnissers i
tenint en compte les dificultats i els costos de la fira de la Coca i la Llonganissa, s’ha
decidit deixar-la de fer. A canvi, es farà una ruta de la coca i la llonganissa que serà
atemporal i constarà d’un fulletó on apareixerà cada establiment oferint un producte en
concret cada un. Aquest fulletó el podran tenir els mateixos establiments, a l’oficina de
turisme, anar a fires... per donar a conèixer els productes.
S’apunta que caldrà tenir en compte que es garanteixi que els establiments que
disposin d’aquests productes.
Pel que fa al Centre d’Interpretació dels Elois està sense finançament i per tant en
aquest moment no es pot tirar endavant.
El Sr. Jordi Pey apunta que seria interessant donar més protagonisme a la coca dels
Elois, que va trobar referenciada de fa molts anys.
I sense preguntes ni cap més assumpte a tractar, la regidora de Promoció del Municipi
agraeix l’assistència a tothom.

