JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2020.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de setembre de 2020 es reuneix a les 18 hores
telemàticament la Junta General del Consorci Dinàmig, sota la presidència de Sr.
Estanis Vayreda Puigvert.
Assisteixen com a membres de la Junta la Sra. Gemma Canalias Rafel, la Sra. Adriana
Frances Planellas, la Sra. Adriana Roca Cullell, el Sr. Pere Vila Frigola, el Sr. Jordi
Cargol Cros, la Sra. Isabel Rigart Aulí i el Sr. Josep Guix Feixas.
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Berga Vayreda, la Sra. Gemma Pujolar
Busquets, la Sra. Iolanda Suescun Pérez, el Sr. Jaume Mir Bagó, el Sr. Santi Reixach
Garriga, la Sra. Maria Vidal Jodar, i el Sr. Lluis Riera Callís.
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig, i
la Sra. Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretaria.
1.- SESSIÓ TELEMÀTICA
Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional tercera habilita
als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats a
distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests mitjans han de
garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de les persones que
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.
Atès l’article 25.1 dels Estatuts del Consoci Dinàmig que diu textualment que “la junta
general es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos en sessió ordinària”.
Atès que en el mes de setembre s’ha de celebrar la Junta corresponent i davant la
persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
Per tot l’anterior, el President proposa a la Junta General del Consorci Dinàmig l’adopció
dels següents acords:
Primer- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta General prevista pel dia 23 de setembre a
les quatre de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.
Segon.- La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de presidència
de 8 d’abril de 2020.
I la Junta per unanimitat n’acorda la seva aprovació

2.- ACTA.- Aprovació acta sessió anterior

Essent l’hora assenyalada, el Sr. Vayreda, que exerceix les funcions de President per
absència del Sr. Josep Berga declara obert l’acte i del seu ordre es dóna lectura a l’acta
de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat

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

-

El dia 22 de juny va assistir al patronat de la Fundació Universitària Balmes que
es va fer de forma telemàtica.
El dia 27 de juny va assistir a l’acte de clausura de Robolot que va comptar amb
la presència del conseller de Polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya.
El dia 9 de juliol va assistir a una reunió de Kreas, centre integral de formació en
indústries càrnies.
El dia 10 de juliol, juntament amb el President del Consell Comarcal i el Conseller
de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, van rebre la consellera
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Angels Chacón, amb
la que van mantenir una reunió sobre diferents temes de ciutat. Posteriorment
va assistir a la presentació de la nova planta de Noel a Olot.
El dijous 17 de setembre va participar al Patronat de la FES, que es va celebrar
de forma telemàtica.
El dilluns 21 de setembre va participar a la Junta Directiva d’Innovac,.

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

El dia 29 de juny va assistir a la Junta de Govern de Turisme Garrotxa i a la Junta
Territorial de Dinàmig.
El dia 14 de juliol va assistir telemàticament al Fòrum Pla de Baix.
El dia 16 de juliol va participar a una reunió amb les agències de viatges per
l’oficina de reactivació econòmica i una reunió amb les llibreries i floristeries de
la ciutat per parlar de Sant Jordi d’estiu.
El dia 24 de juliol va assistir a la reunió de la Junta Directiva EURAM.
El dia 27 de juliol va assistir a la roda de premsa juntament amb el Conseller
Comarcal de Promoció Econòmica per presentar l'Oficina de Reactivació
Econòmica i a la Junta de Govern de Turisme Garrotxa.
El dia 31 d’agost va assistir a una reunió amb el president del Gremi associat de
venedors ambulants no sedentaris.
El deia 14 de setembre va assistir a la reunió OlotX2 per encarar l’edició del 2021
i a la reunió de la Junta directiva de la plaça mercat.

4.- ASSABENTATS

Decret
2020LDIG000068
2020LDIG000069
2020LDIG000070
2020LDIG000071
2020LDIG000072
2020LDIG000073

Data
11/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
17/07/2020
20/07/2020

2020LDIG000074 22/07/2020
2020LDIG000075 23/07/2020
2020LDIG000076 27/07/2020
2020LDIG000077 27/07/2020
2020LDIG000078 29/07/2020
2020LDIG000079 30/07/2020
2020LDIG000080 30/07/2020
2020LDIG000081 30/07/2020
2020LDIG000082 30/07/2020
2020LDIG000083 31/07/2020
2020LDIG000084 31/07/2020
2020LDIG000085 31/07/2020
2020LDIG000086 31/07/2020
2020LDIG000087 31/07/2020
2020LDIG000088 31/07/2020
2020LDIG000089 31/07/2020
2020LDIG000090 19/08/2020
2020LDIG000091 03/09/2020

Descripció
Modificació de crèdit Conveni Itinerànnia 2020
Sol·licitud subvenció conveni Itinerànnia 2020
APROVAR LA RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Serveis de formació en informàtica JC
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Anul·lació de l'adjudicació de servei per a la contractació de
l'actuació musical del grup The Sey Sisters a la Fira de l'1 de maig,
per import de 2.900 €
Cessió de les carpes de Dinàmig
Informe de contractació de la impressió de l'Observatori 2020
Informe d'adjudicació del servei de disseny de la campanya de LA
CUA DEL DRAC 2020
Aprovació projecte i sol·licitud de subvenció adreçada a la
reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis,
derivades de l'impacte de la COVID-19.
Aprovació i sol·licitud de subvenció per el Projecte Itineraris per a
la innovació a la petita i mitjana empresa a la Garrotxa.
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Pagament liquidació recàrrec Agència Tributària
Baixa AD per a la contractació de l'organització del Nomad Olot
per import de 7.744 € de la partida 2020 01 432 227992
ACTIVITATS ESTIU
Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per a projectes i
accions de promoció econòmica - 6a Garrotxa Emprèn .
Aprovació i sol·licitud de subvenció per el Projecte Pla per a la
protecció i la promoció dels establiments comercials emblemàtics
d'Olot.
Adjudicació del contracte de servei de disseny i gestió d’una
campanya de promoció del comerç local per l'import de 1815€
Adjudicació del contracte de serveis d'impressió i organització del
material i marxandatge per la campanya de promoció del comerç
local per l'import de 1340,95€
Dinamització Ca-nyera Coworking
Servei d'Assessorament en Màrqueting per emprenedors, per
import de 2.783 €
Adjudicació del contracte de serveis de formació i consultoria per
l'itinerari Lean Manufacturing per l'import de 2.678,94€
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES

La Sra. Adriana Roca intervé per demanar si la contractació destinada a la Dinamització
de canyera te a veure amb l’activitat a les xarxes socials que darrerament es veu en
relació al coworking.
Respon la gerent, Sra. Villegas aclarint que sí, que es tracta de l’encàrrec que s’ha fet a
una empresa externa perfer-ne la dinamització.
El Sr. Josep Guix demana per dos convenis, subscrits amb l’Escola Pia i amb la Fageda.
La Gerent, Sra. Villegas, constata que d’aquests convenis se’n va donar l’assabentat en
l’anterior Junta.
El Sr. Estanis Vayreda comenta que el conveni signat amb l’Escola Pia fa referencia a
la regulació de les condicions per a la cessió d’uns espais al mas Les Mates per a la
realització del taller de forestal que fa anys que es realitza i el Conveni amb la
Cooperativa la Fageda regula el projecte Faig i suposa la derivació d’usuaris nostres
cap a una empresa d’inserció. No té efectes econòmics i en regula la relació.
5.- PREUS PÚBLICS
5.1.- Aprovació preus públics pista de gel

Núm. de referència : X2020030936
DinàmiG té per finalitats, entre d’altres, l’organització de fires i esdeveniments a la ciutat
d’Olot, tal i com estableix l’article 6 i com es detallen a l’Annex 1 dels seus estatuts.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, segons consta en l’informe de la
Tècnica de turisme de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Sra. Núria Valverde Llorach amb
data 14 de setembre.
En relació a l’expedient DRJG2020000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÂMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Únic.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a l’activitat de
pista de gel per l’any 2020- 2021 següents:
a)Tiquet general 20 minuts patinatge (4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€)
b)Tiquet general 45 minuts patinatge (7€): 5,78 € + 21% IVA (1,22€)
c)En cas que les autoritats sanitàries demanin d’establir franges horàries per la
situació de la pandèmia de la Covid19, tiquet general únic de 30 minuts patinatge
(6€):4,95€+ 21% IVA (1,05€).
d)Tiquet promoció escoles 2x1 45 minuts patinatge per les tardes del 14 al 18 de
desembre de 2020 i el 21 de desembre de 2020(7€):5,78€ + 21% IVA (1,22€)

e)Tiquet 2x1 45 minuts patinatge en moments puntuals de l’esdeveniment (7€): 5,78€
+ 21% IVA (1,22€)
f)Promoció per a les escoles de fora de la ciutat d’Olot 1 hora de patinatge pels matins
del 14 al 18 de desembre de 2020 i el 21 de desembre de 2020(4€): 3,30€ + 21% IVA
(0,70€)
g)Promoció per als clubs esportius de la ciutat 1 hora patinatge pels matins de 10 a
11 h i per les tardes de 15 a 16 h 2020(4€): 3,30€ + 21% IVA (0,70€)
h)Abonament 10 tiquets 45 minuts patinatge / tiquet (50€): 41,32€ + 21% IVA (8,68€)
i)Talonari 25 invitacions 45 minuts patinatge / tiquet dirigit als associats de Turisme
Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot i Associació de Placers de la Plaça
Mercat d’Olot (100€): 82,64€ + 21% IVA (17,36€)
j)Tiquet guants (2€): 1,65€ + 21% IVA (0,35€)
k)Tiquet per família monoparental o nombrosa 45 minuts patinatge (4€): 3,30€ + 21%
IVA (0,70€)
Presenta la proposta el Sr. Estanis Vayreda comentant que s’està treballant per tal que
es pugui fer aquesta activitat d’oci i també es preveu fer la fira del pessebre. En el supòsit
que no es pogués realitzar, en les condicions del contracte ja es regula el supòsit per tal
que el cost sigui mínim, dependrà del moment en que es suspengués l’activitat.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor i una abstenció (Sra. Adriana
Roca en representació de la CUP)
6.- CONTRACTACIÓ
6.1.- Pròrroga del contracte de lloguer de la pista de gel

Núm. de referència : X2020031127
La Junta General del Consorci DinàmiG, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de
setembre de 2018, aprovà l’inici dels tràmits de contractació administrativa del
subministrament en règim de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel, amb
un import de licitació de trenta mil sis-cents vuitanta-dos euros amb noranta-vuit cèntims
(30.682,98€) IVA inclòs.
La Junta General del Consorci DinàmiG, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de
setembre de 2018, aprovà el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques a regir la contractació del subministrament en règim de lloguer,
instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel.
En data 19 de novembre de 2018, mitjançant decret del president del Consorci DinàmiG
número 2018LDIG000231, es va adjudicar el contracte del servei de lloguer, instal·lació
i desmuntatge d’una pista de gel, a favor de l’empresa World Wide Ice Porfessionals SL,
amb CIF B-17885096, pel preu de vint-i-nou mil sis-cents quaranta-cinc euros
(29.645,00€), IVA inclòs, que es desglossa en vint-i-quatre mil cinc-cents euros de

pressupost net (24.500,00€) + cinc mil quaranta-cinc euros (5.145,00€) en concepte
d’IVA calculat al 21%.
Atès que l’empresa World Wide Ice Porfessionals SL, mitjançant instància electrònica
de data 3 de setembre de 2020, Registre d’Entrada E2020012588, sol·licita la pròrroga
del contracte del servei de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel per a
l’edició 2020-2021.
De conformitat amb el punt 2 de la clàusula 12 (Durada del contracte i possibles
pròrrogues) del plec de clàusules administratives particulars que especifica que “Les
parts tindran la facultat de prorrogar el contracte, de mutu acord, per les dues següent
edicions de la pista de gel que se celebra anualment (Campanya de Nadal 2019 i 2020).
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació. En cap cas podrà produir-se una
pròrroga per consentiment tàcit de les parts”.
Atès que l’empresa World Wide Ice Porfessionals SL ha prestat correctament el servei
de lloguer, instal·lació i desmuntatge d’una pista de gel, i donada la voluntat d’instal·lar
novament la pista de gel per a la temporada 2020-2021.
En relació a l’expedient DRJG2020000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Primer.-Aprovar la pròrroga del contracte del servei de lloguer, instal·lació i desmuntatge
d’una pista de gel, per a l’edició 2020-21, amb subjecció a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores
de la contractació, aprovats per la Junta General del Consorci DinàmiG, així com amb
l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Segon.-En cas que com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 o
de les mesures sanitàries o de contenció adoptades al respecte, s’acordés la suspensió
d’aquest contracte, el pagament al contractista, World Wide Ice Professionals SL es faria
com s’indica a continuació:
- Si l’anul·lació del servei es produís abans de l’1 de desembre de 2020, no
s’abonaria cap import a l’empresa.

-

Si l’anul·lació del servei es produís entre el 2 i el 13 de desembre de 2020,
s’abonaria el 50% del preu del contracte.

-

Si l’anul·lació del servei es produís amb posterioritat al 14 de desembre (data
d’obertura), s’abonaria a l’empresa, del 50 % del preu del contracte restant, la
part proporcional als dies en què s’hagi dut a terme l’activitat.

Tercer.-El pagament del preu del contracte es farà amb càrrec a la partida:

La Sra. Adriana Roca demana si els guants seran reutilitzables a efectes d’higiene.
Respon el Sr. Vayreda que els guants si es compren allà, són d’un sol ús.
El Sr. Pere Vila destaca la importància de les mesures higièniques en aquestes
activitats.
Respon el Sr. Vayreda que correspondrà a l’empresa del monitoratge i control de la pista
l’aplicació de les mesures higièniques.
El Sr. Josep Guix explica que cal ser molt prudents i que si s’anula cal fer-ho amb temps,
però que cal ser valents a l’hora de prendre la decisió.
El Sr. Estanis Vayreda respon que serà un Nadal molt important, que ha de permetre
recuperar el que s’ha perdut a la primavera i que per això s’ha de fer el màxim per
intentar que es pugui tirar endavant. Per altra banda, explica que cada cop més els
sectors econòmics posen en dubte la cancel·lació de les activitats si aquestes es poden
fer seguint mesures de precaució i posa com a exemple la recollida de signatures que
s’esta fent davant de l’anunci de cancelació de la fira de Sant Lluc. Hem de remarcar
que sempre en primer lloc està la salut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor i una abstenció (Sra. Adriana
Roca en representació de la CUP)

7.- PUNT INFORMATIU
7.1.- Situació econòmica i del mercat laboral de la comarca de la crisi de la covid
La Sra. Ariadna Villegas exposa els efectes actuals de la pandèmia en el mercat de
treball i la situació econòmica del la comarca.
Els efentes principals s’identifiquen en un increment del nombre d’aturats, la taxa d’atur
(amb més de 2 punts respecte a l’inici d’any) i de les persones que estan en un ERTO.
El sector més afectat és el de serveis, seguit pel de la indústria, encara que aquest amb
menor mesura. El consum durant els mesos de l’estat d’alarma es va centrar en
productes de necessitat bàsica (alimentació i salut) incrementat posteriorment amb
altres productes com la compra de roba o despesa en restauració.
El contingut de la presentació amb el detall de les dades es pot consultar en aques link:
https://infogram.com/1pw0ygqxegwjvqfv006l5pjxqgt99r7j2g9?live
7.2.- Projectes oficina de reactivació
PLA DE REACTIVACIÓ
El Sr. Estanis Vayreda explica que el ple de l’Ajuntament d’Olot del mes de juny va
aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i d’Ocupació i que el Consell Comarcal té
previst portar, per a la seva aprovació, al plenari del mes d’octubre.

El Pla contempla un total de 122 accions que s’estan portant o portaran a terme les
diferents entitats de la comarca que treballen per fomentar el desenvolupament
econòmic de la ciutat i la comarca (DinàmiG, Turisme Garrotxa, ADRINOC...)
El Pla comptarà amb el finançament del SOC que permetrà contractar dues persones i
amb l’equip tècnic de DinàmiG
En aquests moments el pla té 26 accions en fase de disseny (21%), 66 accions en
execució (54%), 15 finalitzades (12%), 14 no iniciades (11%).
Com a accions ja dutes a terme a nivell comarcal per DinàmiG i altres entitats que formen
part del Pla com Turisme Garrotxa hi ha el projecte de co-ideació per repensar la marca
Garrotxa d’acord amb els nous hàbits de preferències dels residents i visitants.; el
desenvolupament de campanyes i accions a mitjans i de màrqueting, com el La Garrotxa
en pausa i La Garrotxa posa el play; la campanya solidària i de reactivació "Ara us
cuidem nosaltres", adreçada a treballadors i professionals sanitaris amb avantatges i
descomptes en les reserves a allotjaments i activitats; l’adaptació del servei d'orientació
i intermediació laboral del Mas les Mates, la configuració d’una borsa de joves per a
contractes d’estiu i vacances; l’adaptació de la Guia 5PM d’activitat extraescolars com
a catàleg digital, així com oferir un espai de promoció i difusió.
A nivell de la ciutat d’Olot es va crear una ajuda pels autònoms i societats afectades per
la crisi “Ajut Olot 500” o la facilitació per a la col·locació de noves terrasses a Olot, així
com l’ampliació de terrasses a bars i restaurants per complir amb les mesures de salut
i afavorir la reactivació econòmica, la creació d’espais de degustació a l’espai públic de
la ciutat d’Olot, per a comerços que elaboren productes artesanals. Altres municipis han
dut a terme accions similars.
A continuació destaca els següents projectes que estan en fase de disseny:
APP DE FOMENT DEL CONSUM LOCAL
L’objectiu és fomentar el consum local i responsable al territori. Es farà mitjançant la
fidelització del ciutadà a través d’una oferta multisectorial d’establiments amb
descomptes atractius i promocions. L’eina de gestió serà una APP. Pot ser una bona
eina per la situació actual i per als propers anys i des del sector turístic i comercial ho
veuen molt atractiu.
Es un projecte que es fa amb col·laboració público-privada on hi participen DinamiG,
Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge, Associació de Comerciants d’Olot,
Associació de Placers i compta amb la col·laboració d’EURAM, Joves empresaris de la
Garrotxa i el Forum d’Empreses de Bianya. Aquestes darreres tindran un paper
important per a la promoció del projecte ja que faran aportacions als seus treballadors
(com a regal del Nadal, incentius...) per tal que els gastin en establiments locals.
El projecte té un triple efecte positiu:

Per als usuaris: es premia la seva fidelitat en les compres locals a través de
descomptes i promocions
 Per als establiments; atraure nous clients, fidelitzar els clients, promocionar-se.
 Per a les empreses: Reconeixement públic del territori, fixar els treballadors al
territori i a l’empresa. Donar un impuls a la comarca
Ara s’està en fase de disseny (aspectes jurídics, legals, desenvolupament informàtic,
imatge..) i a l’octubre s’iniciarà la campanya de comunicació.
El gran valor del projecte, destaca, és que hi ha totes les entitats empresarials de la
comarca


PLATAFORMA GASTRONÒMICA EN LÍNIA
La Sra. Gemma Canalias exposa aquest projecte que té per objectiu fomentar la
promoció i compra del producte local de qualitat i la gastronomia. Aquest projecte
proposa incloure la restauració, els establiments i els productors agroalimentaris de la
comarca. Es podrà tenir a l’abast de la mà i en un espai únic l’oferta de restaurants de
la comarca i quines especialitats ofereixen, així com els productes agroalimentaris de
proximitat, qui n’és el productor i on es poden comprar. Aquest projecte recull la proposta
presentada en una moció al Consell Comarcal en la qual es demanava un espai web
per als productors agroalimentaris.
PROJECTE DE CAPACITACIÓ DIGITAL
També exposa la Sra. Canalias, aquesta acció que té per objectiu adequar els
coneixements generals de la població, i en concret de les activitats econòmiques,
col·lectius professionals, treballadors, aturats i les entitats als entorns digitals, afavorint
la igualtat d’oportunitats.
La COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de tenir accés a les noves tecnologies
i disposar dels coneixements necessaris per poder-les utilitzar. Per altra banda també
és un sector que ofereix moltíssimes possibilitat d’ocupació i està en clar creixement.
El projecte que està en fase de disseny pretén ser molt ambiciós i definir diferents
propostes (cursos, recursos, tallers, informació...) per a les diferents necessitats de cada
segment. Començarà aquesta tardor amb 10 tallers dirigits a persones que vulguin
reorientar als seva carrera professional al sector TIC. Una de les claus és que es fer
prendre consciència que no és un sector només per a programadors informàtics sinó
que hi ha un ampli espectre de la població que hi pot accedir. El projecte s’allargarà al
llarg del 2021.
El Sr. Vayreda explica que s’inspira en el projecte Connecta’t (que va ser impulsat per
la FES fa uns anys) i que va ser molt innovador en el seu moment. El projecte està dirigit
a la ciutadania en general, però als col·lectius específics (restaurants, comerços,
perruqueries...)
OFICINA D’ATENCIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ
La Sra. Ariadna Villegas exposa aquesta actuació que té per objectiu impulsar,
coordinar, seguir i avaluar les accions d’aquest Pla i implementar un punt d’atenció inicial

per a les persones i empreses del nostre territori que s’hagin vist afectades per la
COVID-19, des d’un punt de vista laboral o de l’activitat
Entrarà en funcionament a principis d’octubre i estarà situada a la seu central de
DinàmiG, al carrer Lorenzana 15. Oferirà atenció amb cita prèvia tant presencial, per
telèfon i online via videoconferència
Les seves funcions seran les de identificar les necessitats concretes de manera
individualitzada , proposar els serveis que millor poden donar resposta a les seves
necessitats, derivar allà on correspongui i fer un seguiment continuat de cada cas.
Per exemple, disposarà d’informació centralitzada sobre les ajudes i mesures
disponibles de la comarca i de les altres administracions per reactivar els negocis o
oferirà assessors especialitzats i formació en funció de les demandes concretes.

Un cop exposats els punts anteriors intervenen les següents persones:
La Sra. Adriana Roca vol saber si el permís d’ampliació de les terrasses continua en
vigor.
El Sr. Estanis Vayreda respon que ja s’ha acordat allargar-ho i que ha funcionat molt bé.
També demana la Sra. Roca, si les persones contractades per a dur a terme el pla són
a temps parcial o complert.
Respon el Sr. Vayreda que seran a temps complert.
També pregunta la Sra. Roca si l’APP de foment del consum local és per a tot tipus
d’empreses o només està pensada per a les grans.
El Sr. Vayreda respon que s’hi pot presentar tothom. Les grans empreses actuaran de
tractores del projecte però està obert a tothom.
El Sr. Josep Guix demana si el Punt de reactivació servirà per acompanyar els
expedients que han sol·licitat alta d’activitats, permisos urbanístics o altres, en tota la
seva tramitació.
El Sr. Vayreda respon que per a les empreses que siguin d’Olot sí. De fet és un servei
que ja s’està fent actualment gràcies a la coordinació de Dinamig i Sigma, si bé comenta
que amb les llicències urbanístiques és més lent perquè intervenen altres
administracions. Des de l’oficina es promourà l’agilitat de tots aquests expedients i se’n
farà el seguiment.
El Sr. Pere Vila intervé per destacar que és un punt importat per incorporar perquè des
de la comarca encara és més difícil de fer aquest seguiment perquè no quedi res aturat.

8. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi han

9. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Guix intervé per demanar com ha anat la última campanya del Líder.
Respon el Sr. Vayreda que a la propera junta es demanarà al gerent d’ADRINOC que hi
assisteixi per fer-ne un resum.
El Sr. Guix planteja que es parla molt de potenciar el comerç local però caldria fer un
estudi per veure com s’han de reconvertir els horaris de la ciutat d’Olot. No troba adequat
que en un dissabte a les 13h les botigues estiguin tancades i que caldria que tornessin
a obrir a les 16h. Per això, els visitants un cop han dinat marxen de la ciutat. Caldria
plantejar si han d’obrir al migdia o obrir diumenge al matí. Seria convenient veure altres
ciutats què fan.
El Sr. Estanis Vayreda explica que fa unes setmanes que es fan visites a comerços i
precisament un comerciant va dir que hi ha comerços que tanquen més aviat. Des de
l’ACO no es recomana, però ens topem amb la decisió individual de cada comerç. Com
Ajuntament no podem establir uns horaris comercials determinats. No obstant a la
propera reunió amb l’ACO es comentarà. També explica que hi ha algun establiment
que obre al migdia i que hi ha establiments que tanquen dissabte a la tarda.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:20 i per constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura
VIST I PLAU
PRESIDENT
CPISR-1 C
ESTANIS
VAYREDA
PUIGVERT

Signat digitalment
per CPISR-1 C
ESTANIS VAYREDA
PUIGVERT
Data: 2021.01.11
10:53:08 +01'00'

LA SECRETÀRIA
MARIA GLÒRIA
GOU CLAVERA
- DNI
40285343S
(SIG)

Signat digitalment
per MARIA GLÒRIA
GOU CLAVERA - DNI
40285343S (SIG)
Data: 2020.12.28
08:04:17 +01'00'

