JUNTA DE GOVERN
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2020.

A la ciutat d’Olot, el dia 16 de juny de 2020, es reuneix a les 18.00 hores
telemàticament la Junta General del Consorci Dinàmig, sota la presidència del Sr.
Josep Berga i Vayreda.
Assisteixen com a membres de la Junta
Assisteixen com a membres de la Junta Josep Berga i Vayreda, Santi Reixach i
Garriga, Estanis Vayreda i Puigvert, Josep Guix i Feixas, Adriana Francés i Planellas,
Iolanda Suescun Pérez, Jordi Cargol i Cros, Pere Vila Frigola, , Isabel Rigat i Aulí,
Gemma Pujolar i Busquets i Gemma Canalias i Rafel.
Excusa la seva assistència en Lluís Riera i Callís, la Sra. Adrianna Roca Collell, la Sra.
Maria Vidal i Jordà i el Sr. Jaume Mir i Bagó
També hi són presents Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig, i al Sra.
M. Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretaria

1. - Manteniment de les circumstàncies que Habiliten la sessió telemàtica
Atès que el Real Decret 555/2020 de 5 de juny acorda la sisena pròrroga de l’estat
d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que aquesta sisena pròrroga s’estendrà fins a les 0 hores del dia 21 de juny de
2020
Queda justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta General del Consorci Dinàmig prevista pel
dia 16 de juny a les sis de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho
sol·licitin.
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de presidència de 8
d’abril de 2020.
2. - ACTA:Aprovació acta sessió anterior
Essent l’hora assenyalada, el president declara obert l’acte i del seu ordre i es dona
lectura a l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
Es procedeix a la correcció d’una errada en l’acta de la sessió de 14 d’abril de 2020 en
l’apartat 11) de precs i preguntes que posa que:
La Sra. Gemma Canalias respon que els cursos que no s’han pogut fer no presencials
s’han fet de manera telemàtica i els que no, s’han posposat.

S’ha de corregir perquè la intervenció va ser de la Sra. Gemma Pujolar.

3. - DESPATX OFICIAL
Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinàmig:
-

Reunions sectorials amb diferents agents de la ciutat totes amb format
telemàtic
o El divendres dia 17 d’abril es va reunir amb diferents autònoms/es
o El dijous 23 va assistir a la trobada amb diferents restauradors/es
o Ei dijous dia 30 es va reunir amb diferents perruquers i perruqueres de
la ciutat
o El dimarts dia 5 de maig es va reunir amb comerciants
o El dijous dia 7 es va reunir amb propietaris i propietàries de diferents
gimnasos
o El divendres dia 8 va participar de la trobada amb fisioterapeutes
o El dijous dia 14 de maig es va reunir amb empresaris del polígon Pla de
Baix
o El dimarts dia 19 de maig va participar de la trobada amb diferents
empreses que ofereixen activitats extraescolars.

-

El dia 21 d’abril va participar del Patronat telemàtic de la FES
El dilluns dia 27 va assistir a la roda de premsa de l’Olot Shopping.
El dimecres dia 20 de maig va participar al fòrum de recursos humans per
videoconferència
El dilluns dia 25 va assistir a la Comissió Permanent d’Innovac que es va fer
telemàticament

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el Conseller de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal:
-

-

-

15 Abril - Reunió amb els responsables de l’empresa NOEL
16 Abril - Reunió amb el Sr. Manel Vilanova, director de TAVIL
17 Abril - Reunió amb els responsables de l’empresa Bellapart; - Reunió amb
els responsables de l’empresa Masias; Reunió amb Jordi Rovira, president de
l’Associació de Comerciants d’Olot
20 abril - Reunió amb el Sr. Xevi Roca, de l’empresa Càrniques Juià: Reunió
amb el Sr. Lluís Colom, de l’empresa Garrotxa Serveis Immobiliaris; Reunió
amb el Sr. Fèlix Castanyer, de l’Associació de Turisme Rural de la Garrotxa;
Reunió amb Sra. Ariadna Villegas, directora de Dinàmig;
21 abril - Reunió amb la Sra. Maria Vidal, presidenta de Turisme Garrotxa; Sr.
Gerard Xifra, president de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa; Sra. Turina
Serra, gerent de Turisme Garrotxa
23 abril - Reunió amb els responsables de l’empresa Embotits Espuña; Reunió
amb el Sr. Tomàs Feliu, director de l’empresa Bassols Energia

-

24 abril - Reunió amb el Sr. Eudald Morera, director del Grup Morera; Reunió
amb el Sr. Joan Carré, responsable de l’empresa Interplast
25 abril - Reunió amb el Sr. Jordi Oliveras, responsable de l’empresa
Assessoria Oliveras; Reunió amb el Sr. Werner Estallé responsable de Corriol i
Mas la Coromina
28 abril Reunió amb el Sr. Xevi Garcia, representant de CCOO
29 abril Reunió amb el Sr. Francesc Pagès Valentí, responsable de l’empresa
Pagès Valentí
30 abril Reunió amb les empreses que formen el Fòrum de Bianya
5 de maig -Reunió amb el Sr. M. Ros, responsable de l’empresa Tubs Ros
4 de juny - Reunió Pla de reactivació econòmica i ocupació de la Garrotxa, amb
Ariadna Villegas gerent de DinàmiG i els portaveus del grups polítics comarcals
(Lluís Riera, Miquel Reverter, Fina Surina, Josep Guix).

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de Dinàmig
-

El dia 27 d’abril va participar en la Junta de Govern de Turisme Garrotxa.
El dia 25 de maig va participar en la Junta de Govern de Turisme Garrotxa.
El 8 de Juny va participar a la reunió de la cambra de comerç.

4. – ASSABENTATS
Es dona compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junta General:
Decret
Data
Descripció
2020LDIG000046 06/03/2020 APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Adjudicació de contractació menor de servei de conferència
2020LDIG000047 06/03/2020 d'en Xavier Marcet en el Mobile Week Olot per import de
1815,00€
Adjudicació de servei per a la contractació de l'actuació
2020LDIG000048 06/03/2020 musical del grup The Sey Sisters a la Fira de l'1 de maig, per
import de 2.900 €
2020LDIG000049 06/03/2020 Sol·licitud 3 carpes per la 8a cursa de la Moixina
2020LDIG000050 09/03/2020 Anul·lació utilització de la sala de Dinàmig
2020LDIG000051 09/03/2020 Autorització de la utilització de la sala d'actes
Autorització cessió sala Dinàmig 30 de març de 2020 reunió
2020LDIG000052 11/03/2020
anual del Gremi
2020LDIG000053 11/03/2020 Dinamització Ca-nyera Coworking
2020LDIG000054 23/03/2020 APROVAR RELACIO ORDENACIO FACTURES
2020LDIG000055 08/04/2020 APROVACIO ORDENACIO DE DESPESES
2020LDIG000056 08/04/2020 Aprovació procès de Junta General telemàtica
2020LDIG000057 14/04/2020 APORVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
2020LDIG000058 14/04/2020 Aprovació despesa entrades 6M
Adjudicació servei d'impressió de fulletons de PRIMAVERA
2020LDIG000059 18/04/2020
EN FAMÍLIA 2020 a Impremta Delta per 1.367,30 €
2020LDIG000060 21/04/2020 APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES

2020LDIG000061 04/05/2020

2020LDIG000062 21/05/2020

2020LDIG000063
2020LDIG000064
2020LDIG000065
2020LDIG000066

01/06/2020
01/06/2020
05/06/2020
05/06/2020

2020LDIG000067 05/06/2020

Aprovació conveni de col·laboració entre l'Escola Pia d'Olot i
Dinàmig per la realització del PFI 2020-21.
Aprovació conveni de col·laboració entre l'empresa
d'Inserció El Faig de la Fageda, el Consorci de Benestar
Social de la Garrotxa i DinàmiG, per el desenvolupament del
projecte denominat “AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS DE
L’EMPRESA D’INSERCIÓ EL FAIG DE LA FAGEDA, SL”,
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Decret Educart pagament
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Modificació de crèdit conveni Itinerànnia 2020 - aportació
Consell Comarcal

La Junta se’n dona per assabentada.
5.- PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I D’OCUPACIÓ D’OLOT I LA GARROTXA
5.1.- Pla de Reactivació Econòmica i d’Ocupació d’Olot i la Garrotxa

Núm. de referència : X2020019945
Vist l’informe emès per la Gerent del Consorci DinàimG en el qual es recull l’impacte
que la crisi de la COVID-19 ha tingut tant a l’activitat econòmica com al mercat de
treball de la Garrotxa.
Vista la necessitat de definir un conjunt d’accions i mesures d’acció local encaminades
a abordar aquests impactes al nostre territori.
Vist que DinàmiG té la finalitat, tal com s’estableix als seus estatuts, d’impulsar
l’economia local de la Garrotxa amb el propòsit d’augmentar les oportunitats del
territori i de les persones i empreses que hi actuen i que el seu àmbit d’actuació és el
desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori, la promoció de
l’ocupació i les polítiques actives d’ocupació.
Vist el document redactat pels serveis tècnics de DinàmIg amb les aportacions dels
seus membres del Consell de Direcció (Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal, Turisme
Garrotxa, Adrinoc, Fundació d’Estudis Superiors), de la Junta Territorial (Cercle
EURAM, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Fòrum de Bianya, UGT, CCOO, 2
representants dels alcaldes de la comarca (alcaldes de la Vall d’en Bas i de Sant
Jaume de Llierca)). A aquest document s'afegiran les accions preses pels diferents
municipis de la comarca.
Vist que el Pla tindrà dues fases, la primera de les quals recull el conjunt d’accions i
mesures proposades i la creació de l’oficina de reactivació. La segona, a proposta de
l’oficina de reactivació, recollirà les accions operativitzades, és a dir, concretades amb
calendari, recursos, responsables i indicadors de seguiment i impacte.

ES PROPOSA:
Primer.- Aprovar la primera fase del Pla de Reactivació Econòmica i d’ocupació d’Olot i
la Garrotxa.
Segon.- Crear l’oficina de reactivació econòmica amb els serveis tècnics de DinàmiG.
Tercer.- Encarregar a l’oficina de reactivació econòmica, la redacció de la segona fase
del pla, que donarà cobertura a Olot i la resta d’ajuntaments de la Garrotxa. Es
presentarà per a la seva aprovació a la propera Junta General, així com la seva
coordinació i seguiment i rendir-ne comptes periòdicament as seus òrgans de govern.
Intervencions:
La Sra. Ariadna Villegas intervé per exposar les principals línies del Pla de reactivació
Econòmica.
El Sr. Josep Guix intervé per fer les següents propostes al Pla: caldria incorporar una
campanya de promoció dels polígons de la comarca, ja que seria molt interessant per
captar noves empreses. També esmenta que caldria fer constar Innovacc en el pla.
Per promoure els productes de proximitat proposa que els plecs de concessions
relacionades amb serveis de bar/restauració s’incorporés com a criteri de puntuació els
productes de proximitat, o bé en aquells esdeveniment subvencionats per una
administració pública que es demani que hi hagin productes del territori en els serveis
de càtering o similar. També caldria potenciar la marca de producte agroalimentari del
barri vell (Plaça mercat i establiments del barri vell.). En relació a la mobilitat, proposa
que les visites a la cooperativa la fageda, els cotxes es deixin a l’aparcament de Can
Serra i que vagin amb autocars (elèctrics si pot ser). Per altra banda caldria disposar
d’aparcaments ben senyalitzats al centre de la ciutat i de carrils bicis. Finalment en
relació a la formació esmenta que la ciutat disposa de Bones instal·lacions per fer
formació i que caldria posar-la en joc per als ciutadans exclosos socialment.
El Sr. Estanis Vayreda intervé per respondre a les aportacions anteriors: En relació als
polígons comenta que ja funcionen els de Bianya, Sant Jaume de Llierca i pla de Baix i
que es farà un pas més per incorporar-los. En relació als plecs de concessions els
plecs aprovats darrerament ja preveuen aquesta incorporació com a criteri de
valoració, per exemple els de la concessió de l’espai de restauració de St. Francesc.
En relació a potenciar el producte agroalimentari al Barri Vell s’està a l’espera que el
centre d’Olot sigui declarat Punt interès artesanal. En aquests moments n’hi ha 7 a
Catalunya. En relació a la mobilitat aclareix que aquestes aportacions es transmetran a
la taula de mobilitat de la comarca on s’estan estudiant aquestes i que anirà lligat amb
l’obertura de l’Espai Cràter
El Sr. Pere Vila intervé per aclarir que Santa Pau, Vall d’en Bas, les Preses, i Olot
treballen per optimitzar el bus a nivell turístic i evitar aglomeracions en determinades
èpoques de l’any.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.
6. - ASSUMPTES URGENTS
No hi ha assumptes urgents

7. - PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Guix intervé per comentar els efectes de la pandèmia en l’atur de la ciutat
i comarca encara que creu que és massa aviat per extreure’n conclusions. Consten
729 ERTOS i 5.700 persones afectades. L’atur puja dos punts i estem a un 10% a Olot
i un 9,6 a la comarca, quan estàvem entre 7,5 i 8%.
El Sr. Estanis Vayreda intervé per donar les dades de que es disposen actualment.
Explica que els sectors més afectats són el comerç i l’hostaleria: 36% industria, 19%
hostaleria, 20% comerç, 20% altres activitats i 5% construcció.
Gràcies a una aplicació d’una entitat bancària (Pulso de Banc Sabadell) es pot
comparar la despesa en targetes de crèdit. L’anàlisi demostra que les dues ciutats
que demostren un grau de mes ràpid de recuperació a la província de Girona són Olot
i Banyoles. A l’interior és més ràpid que a la costa.
El Sr. Pere Vila intervé per manifestar que en relació al Pla de Reactivació es
necessari que els municipis actuïn com una taca d’oli perquè arribi al màxim de gent
de la comarca i per tal que entre tots plegats es pugui assegurar l’èxit de la feina i el
màxim de cobertura del pla.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap membre de la Junta que faci ús de la
paraula, el president aixeca la sessió a les 19:00 hores i per constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
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