
ACORD PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL LLUÇANÈS

A Sant Boi de Lluçanès, el dia vint-i-vuit de juliol de dos mil quatre

REUNITS:

A la seu del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès, les parts
representants del Consorci del Lluçanès, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal d’Osona, el Consell Empresarial d’Osona i els sindicats
Unió General de Treballadors d’Osona (UGT-SICO), Comissions Obreres d’Osona, i
Unió de Pagesos del Lluçanès.

EXPOSEN:

Que el tancament de l’empresa “Hilados y Tejidos Puigneró S.A.”, a Prats de Lluçanès
al gener del 2002 i posteriorment a St. Bartomeu del Grau al juny del 2003, ha
contribuït a empitjorar el la situació econòmica i social del Lluçanès. Arrel d’aquesta
crisi, els dos municipis afectats i el conjunt del Lluçanès van patir un fort augment dels
índexs d’atur amb la pèrdua de més de 800 llocs de treball.

Que atès que l’estructura econòmica del Lluçanès es troba encara molt lligada a la
indústria tèxtil, i tenint en compte el dèficit en infraestructures així com les dificultats
de diversificació econòmica i d’impuls de noves activitats que generin nous llocs de
treball al territori.

Que atesa l’excepcionalitat de la crisis de Puigneró i el seu impacte social i econòmic en
el territori del Lluçanès, en el conjunt de crisis industrials que pateix el país.

Que al gener del 2003, i arran d’aquesta situació excepcional i crítica, el Conseller de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, l’Alcalde de Prats
de Lluçanès, el President del Consell Comarcal, el President de Consell Empresarial
d’Osona i representants del sindicats UGT-SICO i CCOO, van crear la Taula del
Lluçanès per a l’ocupació i l’impuls econòmic (posteriorment s’hi van adherir
l’Alcalde de Sant Bartomeu del Grau i el President Consorci del Lluçanès), amb
l’objectiu de promoure la recol·locació de les persones afectades per l’expedient de
regulació d’ocupació de Puigneró, la reindustrialització dels municipis afectats i del
Lluçanès en el seu conjunt, i la millora de les infraestructures.

Que passat més d’un any de la constitució de la Taula i atesa la voluntat de promoure la
seva reestructuració i donar un nou impuls als objectius de dinamització econòmica del
Lluçanès.

Totes les parts es reconeixen plena capacitat per aquest acte, formalitzen aquest acord.

ACORDEN:



Primer. Iniciar un nou Acord pel Desenvolupament Econòmic del Lluçanès entre totes
les parts signants, amb l’objectiu de coordinar la planificació, l’execució, la difusió i
l’avaluació dels projectes, productes i serveis adreçats a promoure el desenvolupament
econòmic del Lluçanès.

Segon. Designar el Consorci del Lluçanès, essent aquest l’òrgan de representació local i
que ha elaborat un Pla de Desenvolupament Econòmic del Lluçanès, perquè actuï com a
entitat interlocutora i exerceixi totes les accions que siguin necessàries per a la
coordinació de l’execució i correcte desenvolupament de l’Acord.

Tercer. Que la Generalitat de Catalunya participarà activament en aquest acord a través
de la implicació del Departament de Treball i Indústria així com de la Conselleria en
Cap, la qual assumirà la responsabilitat d’implicar i coordinar tots aquells altres
departaments i organismes de la Generalitat que arrel del desplegament d’aquest acord
es consideri oportú.

Quart. Que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Àrea de Promoció
Econòmica, es compromet igualment a participar activament en aquest acord.

Cinquè. Que totes les parts, i en especial la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, es comprometen a traduir aquesta
participació oferint el suport institucional, tècnic i financer que s’estimi convenient per
a l’execució de les accions que es desprenguin d’aquest acord.

Sisè. Que les parts signants d’aquest acord consideraran la possibilitat d’integrar altres
agents (associacions empresarials, entitats locals, etc.) quan aquests ho sol·licitin i amb
el benentès de compartir la voluntat de promocionar econòmicament el Lluçanès.

Setè. Que amb la periodicitat de com a mínim un cop per semestre, les parts integrants
d’aquest acord es reuniran en sessió plenària per tal de valorar les seves accions i
consensuar i impulsar noves propostes. Així mateix es crearà una comissió tècnica més
reduïda i que es reunirà amb periodicitat més corrent.

Vuitè. Participaran en les reunions plenàries de l’Acord pel Desenvolupament
Econòmic del Lluçanès, personalment o per mitjà de la persona en qui estimin oportú
conferir delegació, els següents representants de les Administracions, entitats i
organismes integrants de l’acord:

President del Consorci del Lluçanès
Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya
Conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya
Director del Servei d’Ocupació de Catalunya

            Secretaria General d’Indústria de la Generalitat
Director del CIDEM
Diputat de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona
President del Consell Comarcal d’Osona
Dos representants del sindicat Unió General de Treballadors
Dos representants del sindicat Comissions Obreres
Dos representant del sindicat Unió de Pagesos
Dos representants d’associacions empresarials
Membres de l’Àrea de Promoció Econòmica del Lluçanès del Consorci del Lluçanès



Novè. La comissió tècnica estarà integrada per:

Representants del Consorci
Representant/s de la Conselleria en Cap de la Generalitat de Catalunya
Representant/s de la Conselleria de Treball i Indústria de la Generalitat
Representant de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona
Representant del Consell Comarcal d’Osona
Representant del sindicat UGT-SICO
Representant del sindicat CCOO
Representant del sindicat UP
Representant del Consell Empresarial d’Osona (o de l’Associació Empresarial del
Lluçanès en cas que un cop constituïda aquesta ho sol·liciti)

Desè. La convocatòria de les reunions plenàries així com les reunions de la comissió
tècnica corresponen al Consorci del Lluçanès i en ambdós casos hi assistirà el
responsable tècnic de l’àrea de promoció econòmica del Consorci. Les funcions de
secretaria implícites en el funcionament d’aquest acord les exercirà el Secretari del
Consorci del Lluçanès.

I per deixar-ne constància, les parts signen aquest document, a la data i lloc expressats
al començament.

Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls
Conseller en Cap de la Generalitat de
Catalunya

Hble. Sr. Josep M. Rañé i Blasco
Conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya

Il·lm. Teodoro Romero i Hernández
Diputat de l’Àrea de Promoció Econòmica
de la Diputació de Barcelona

Il·lm. Jaume Mas i Coll
President del Consell Comarcal d’Osona

I·lm. Sr. Josep M. Freixenet i Mayans,
President del Consorci del Lluçanès

Sr. Joan Rovira i Vilaró, president del
Consell Empresarial d’Osona



Sr. Climent Pujol i Bosch, secretari general
de Comissions Obreres d’Osona

Sr. Francesc Poch i Ros, secretari general
de la Unió General de Treballadors
d’Osona (UGT-SICO)

Sr. Ramon Soler i Pujols, representant
d’Unió de Pagesos del Lluçanès


