JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA
EL DIA 5 D´ABRIL DE 2022.
A la ciutat d’Olot, el dia 5 d’abril de 2022, es reuneix a les 18:00 hores a la sala de
Plens del Consell Comarcal la Junta General del Consorci Dinàmig, sota la presidència
del Sr. Josep Berga i Vayreda.
Assisteixen com a membres de la Junta:
Josep Berga i Vayreda
Estanis Vayreda i Puigvert
Gemma Canalias i Rafel
Adriana Francès i Planellas
Iolanda Suescun i Pérez
Marina Alegre i Martínez
Jordi Gasulla i Flavià
Santi Reixach i Garriga
Isabel Rigat i Aulí
Excusen l’assistència: Pere Vila i Frigola, Adriana Roca i Collell, Lluc Charles i Flaqué,
Josep Guix i Feixas i en Jordi Cargol i Cros.
També hi són presents Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci DinàmiG, M.
Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretària i Jordi Salvador i Culí que actua com
a Interventor.
1. - ACTA: Aprovació acta sessió anterior
Essent l’hora assenyalada, i comprovat el quòrum necessari per a la celebració de la
sessió, el president declara obert l’acte i del seu ordre es dona lectura a l’acta de la
sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el president de DinàmiG,
el Sr. Josep Berga Vayreda:


Dijous 16 de desembre, acompanyat del regidor de Promoció de la Ciutat,
Estanis Vayreda, va mantenir una reunió amb el gremi de perruqueries d’Olot i
Comarca. A continuació, i acompanyat de la Policia Municipal i dels Mossos
d’Esquadra, va mantenir una trobada amb representants de l’Associació de
Comerciants d’Olot per tractar sobre el dispositiu de Nadal.



Dimarts 21 va prendre part del Patronat Fundació Universitària Balmes que es
va fer de manera telemàtica.



Divendres 15 de gener va saludar als regidors de l’Ajuntament de Granollers
que es varen desplaçar a Olot per conèixer el funcionament del projecte
Garrotxa Domus.



Dilluns 24 de gener, acompanyat del regidor de via pública, Aniol Sellabona, va
saludar les persones contractades en el marc del Programa Treball i Formació
per dur a terme tasques de neteja extraordinària, adequació, reparació i
manteniment de la ciutat. Els treballs d’aquest dilluns es van concentrar als
barris de Sant Roc, Pla de Dalt i el Polígon del Pla de Baix.



El dilluns 14 de febrer al matí va presentar als mitjans de comunicació el
projecte Espai Cràter. A la tarda va tenir lloc una trobada amb els Alcaldes i
Alcaldesses de la Garrotxa perquè poguessin conèixer aquest nou espai. Van
prendre part de les trobades el regidor Estanis Vayreda i el director d’aquest
nou equipament de la ciutat, Xevi Collell.



El dimarts 22 de febrer, va mantenir una reunió amb el director del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres i López, que va visitar Olot.
Juntament amb diferents càrrecs del departament, i acompanyat de membres
del Consistori, del Consell Comarcal de la Garrotxa i de DinamiG, l’Agència
d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, va portar a terme una jornada
de treball durant la qual els responsables del SOC van anunciar la construcció
de la nova Oficina de Treball d’Olot a l’antic parc de Bombers.



El dilluns 28 de febrer va presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors
que es va fer de manera telemàtica comptant amb l’assistència del regidor de
promoció de la ciutat, Estanis Vayreda.



Dimarts 8 de març a la tarda va rebre la visita del president de la Diputació de
Girona, Sr. Miquel Noguer, que va mantenir una reunió a l’Ajuntament i,
posteriorment, va visitar l’Espai Cràter.



Dijous 17 de març es va reunir amb el Vicepresident del Govern i Conseller de
Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que va visitar Espai Cràter amb
altres autoritats i representants del Consistori.



Dijous 24 de març va mantenir una reunió amb representants de dues
empreses de la comarca que han estat reconegudes recentment amb un
guardó medalla i placa al treball President Macià: Josep Maria Nogué del Bcreck, que va recollir la Medalla al treball President Macià i Joan Agustí de
l’empresa Manxa, que va ser reconeguda amb la Placa Francesc Macià 2020 a
la responsabilitat social.



Dilluns 28 va participar a la Comissió Permanent d’Innovac que es va fer de
manera telemàtica.

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el vicepresident de
DinàmiG, el Sr. Santi Reixach Garriga:


Dimecres 16 de febrer va presidir la Jornada FEM GARROTXA, a la Sala El
Torín, que va comptar amb l’assistència de diversos alcaldes de la comarca.

Es dona compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President del Consell de
Direcció de DinàmiG, el Sr. Estanis Vayreda Puigvert:


Dissabte 25 de desembre i dijous 3 de febrer va assistir a les reunions de la
Comissió executiva de la Fundació Kreas.



Dimecres 9 de febrer va participar a la Taula de treball APEUS que es va reunir
a DinàmiG.



Dijous 17 de març va participar al Consell Rector de la Fundació d’Estudis
Superiors (FES).



Dimarts 29 de març va prendre part a la Junta de Turisme Garrotxa i a
continuació a l’Assemblea General de Turisme Garrotxa.

Assistència als Òrgans de Govern de DinàmiG del President del Consell de Direcció
de DinàmiG, el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert juntament amb el Conseller comarcal de
Promoció econòmica, Pere Vila i Frigola:


Assisteixen als Consell de Direcció ordinaris de DinàmiG els dies 31 de
desembre de 2021, 13 de gener, 10 de febrer i 3 de març de 2022.



Assisteixen a la Junta Territorial de DinàmiG el dilluns 28 de febrer de 2022.

3. – CARTIPÀS
3.1.- Presa de possessió del regidor Lluc Charles i Flaqué, JxCAT DRJG2022000002
Núm. de referència : X2022010072
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en data 23 de desembre del 2021 va acceptar la
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i
Busquets de JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCAT – JUNTS).
Vist que en la sessió plenària de l’Ajuntament d’Olot del 20 de gener de 2022 va
prendre possessió del càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles i Flaqué, de la llista Junts
per Catalunya – Olot (JxCAT – JUNTS).
De conformitat amb l’article 9.2 dels Estatuts del Consorci que disposa:

els plenaris de les corporacions consorciades nomenen a proposta dels grups, els
representants, titulars i suplents, a la Junta General de Dinàmig, els quals han de ser
càrrecs electes del les corporacions consorciades.
En relació a l’expedient DRJG2022000002, 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. Donar compte del nomenament del Sr. Lluc Charles i Flaqué com a membre
de la Junta General del Consorci DinàmiG, en substitució de la Sra. Gemma Pujolar i
Busquets, en representació del Grup Municipal de JxCAT – OLOT.
Segon. El Sr. Lluc Charles i Flaqué accepta aquest nomenament i passa a ser membre
de la Junta General del Consorci Dinàmig.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell comarcal, a l’Ajuntament d’Olot i als
interessats.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
3.2.- Presa de possessió del regidor Jordi Gasulla i Flavià, CUP DRJG2022000003
Núm. de referència : X2022010075
Vist que en la sessió plenària de l’Ajuntament d’Olot del 23 de desembre de 2021 va
prendre possessió del càrrec de regidor el Sr. Jordi Gasulla i Flavià, de la llista de la
Candidatura Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA).
De conformitat amb l’article 9.2 dels Estatuts del Consorci que disposa:
els plenaris de les corporacions consorciades nomenen a proposta dels grups, els
representants, titulars i suplents, a la Junta General de Dinàmig, els quals han de ser
càrrecs electes del les corporacions consorciades.
En relació a l’expedient DRJG2022000003, 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. Donar compte del nomenament del Sr. Jordi Gasulla i Flavià com a membre de
la Junta General del Consorci DinàmiG, en representació de l’Ajuntament d’Olot i en
substitució de la Sra. Adriana Roca i Collell, en representació del Grup Municipal de la
CUP.
Segon. El Sr. Jordi Gasulla i Flavià accepta aquest nomenament i passa a ser membre
de la Junta General del Consorci Dinàmig.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell comarcal, a l’Ajuntament d’Olot i als
interessats de l’expedient.
3.3.- Presa de possessió de la regidora Marina Alegre i Martínez, PSC DRJG2022000004

Núm. de referència : X2022010083
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en data 23 de desembre de 2021, a proposta del
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP), va aprovar
la substitució del Sr. Jaume Mir i Bagó per la Sra. Marina Alegre i Martínez com a
representant d’aquest grup a la Junta General del Consorci DINÀMIG.
De conformitat amb l’article 9.2 dels Estatuts del Consorci que disposa:
els plenaris de les corporacions consorciades nomenen a proposta dels grups, els
representants, titulars i suplents, a la Junta General de Dinàmig, els quals han de ser
càrrecs electes del les corporacions consorciades.
En relació a l’expedient DRJG2022000004, 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. Donar compte del nomenament de la Sra. Marina Alegre i Martínez com a
membre de la Junta General del Consorci DinàmiG, en substitució del Sr. Jaume Mir i
Bagó, en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Segon. La Sra. Marina Alegre i Martínez accepta aquest nomenament i passa a ser
membre de la Junta General del Consorci Dinàmig.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell comarcal, a l’Ajuntament d’Olot i als
interessats.
3.4.- Presa de possessió de la consellera comarcal Adriana Roca i Collell, CUP
- DRJG2022000006
Núm. de referència : X2022013251
Vist que en la sessió plenària de l’Ajuntament d’Olot del dia 18 de novembre del
2021 es va acceptar la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr.
Lluis Riera i Callís, de la Candidatura Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA).
Atès que en data 15 de desembre de 2021 el Ple del Consell Comarcal va declarar
la pèrdua de la condició de conseller al Sr. Lluís Riera i Callís del grup comarcal
AMUNT, amb motiu de la renúncia a la seva condició de regidor de l’Ajuntament
d’Olot.
Vist que en data 27 de gener de 2022, el Ple del Consell Comarcal va donar
possessió del càrrec de consellera comarcal a la Sra. Adriana Roca i Collell, en
substitució del Sr. Lluis Riera i Callís.
Vist que en la sessió plenària del Consell Comarcal del 10 de març de 2022, es
modifica l’acord de Ple de data 17 de juliol de 2019 de nomenament dels seus
representants a la Junta General del Consorci DinàmiG.
De conformitat amb l’article 9.2 dels Estatuts del Consorci que disposa:
els plenaris de les corporacions consorciades nomenen a proposta dels grups, els
representants, titulars i suplents, a la Junta General de Dinàmig, els quals han de ser
càrrecs electes del les corporacions consorciades.

En relació a l’expedient DRJG2022000006, 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. Donar compte del nomenament de la Sra. Adriana Roca i Collell com a
membre de la Junta General del Consorci DinàmiG, en representació del Consell
Comarcal i en substitució del Sr. Lluis Riera i Callís del grup comarcal AMUNT.
Segon. La Sra. Adriana Roca i Collell accepta aquest nomenament i passa a ser
membre de la Junta General del Consorci DinàmiG.
Tercer. Comunicar aquest acord al Consell comarcal, a l’Ajuntament d’Olot i als
interessats.
4.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de presidència dictats darrerament
CONTRACTACIÓ


















13/12/2021 X2021049031 Adjudicació servei de gestió i atenció als usuaris de la
Pista de Gel 2021 a WERNER ESTELLÉ JACINTO, amb NIF 46341807G
14.823,35 €
13/12/2021 X2021041756 Adjudicació licitació servei de seguretat pista de gel
2021 a l'empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, amb NIF B17631698
5.519,92 €
14/12/2021 X2021059846 Adjudicació del contracte de servei seguiment i
assessorament de la legalització d'una refredadora per una pista provisional de
patinatge sobre gel a la plaça Major, per import de 1.075 €. 1.075,00 €
14/12/2021 X2021059951 Adjudicació del servei de disseny gràfic d'elements de
promoció de la ciutat per un import de 2.420 euros. 2.420,00 €
17/12/2021 X2021058709 Adjudicació de l'espectacle "De Cap per Avall" com a
dinamització nadalenca per import de 2057 euros.
2.057,00 €
17/12/2021 X2021060209 Adjudicació del contracte del vídeo SIP. 3.800,00 €
17/12/2021 X2021060849 Adjudicació dels serveis instal·lació al núvol,
configuració BPM DinàmiG per import de 3.025 €.
3.025,00 €
17/12/2021 X2021060891 Adjudicació servei dret d'us llicències BPM DinàmiG
per import de 4.840,00 euros
4.840,00 €
21/12/2021 X2021061303 Adjudicació del contracte per la caseta de fusta pista
gel.
3.270,00 €
21/12/2021 X2021062239 Adjudicació a Societat Catalana de Petrolis,S.A. per el
subministrament de gasoil C - calefacció per import de 1.327,50 €. 1.327,50 €
23/12/2021 X2021062362 Adjudicació del servei d'instal·lació d'un pany elèctric i
de control d'accés amb xip a l'Aula tast de la plaça mercat a Montolivet
Instal·lacions per import de 2.226,19 €. 2.226,19 €
29/12/2021 X2021063070 Adjudicació del subministrament d'una PORTA
ENROTLLABLE D'ALUMINI.
3.470,28 €
29/12/2021 X2021063934 Baixa parcial ADs de partides de promoció de la ciutat
533,01 €
















29/12/2021 X2021063987 Baixa AD's Pista de Gel 2021
209,16 €
30/12/2021 X2021063501 Adjudicació del contracte de subministrament de
guants pista gel 2021 per import de 1.200,00 €.
1.200,00 €
03/01/2022 X2021064164 APROVACIÓ BAIXA AD COLOMER RIFÀ PISTA DE
GEL
775,00 €
14/02/2022 X2022003198 Adjudicació de la contractació del Gabinet Permar
pels assessoraments als usuaris interessats en el seu estudi de jubilació
emmarcat dins el projecte +60 2.160,00 €
14/02/2022
X2022003912 Adjudicació contracte serveis prevenció riscos
laborals 1.990,51€
1.990,51 €
14/02/2022 X2022004434 Adjudicació del servei de creació i gestió de l'IG
@delitgastronomic durant el 2022
2.904,00 €
14/02/2022 X2022005628 Adjudicació del contracte del servei de correu
electrònic per a DinàmiG 1.875,49€
1.875,49 €
14/02/2022 X2022005665 Adjudicació de subministrament de Gasoil 2.225€
2.225,00 €
14/02/2022
X2022005666 Adjudicació del contracte de Gasoil 1.830€
1.830,00 €
22/02/2022 X2022007603 Adjudicació de la contractació per impartir la formació
del Programa Treball i Formació línies MG45 i DONA 2021, acció formativa:
Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3) nivell bàsic. 1.500,00 €
09/03/2022 X2021054009 Modificació de l'adjudicació del servei de neteja per a
la Fira Orígens 2021 per un import de 1.947,74 euros.
29/03/2022
X2022015403 Adjudicació contractació serveis d'un aplicatiu
d'anàlisis de dades del mercat de treball
1.830,00 €

SUBVENCIONS, CONVENIS I TRANSFERÈNCIES










13/12/2021 X2021053166
Reconeixement fase O subvenció del Garrotxa
Approp per un import de 9.000 euros a l’Associació per al Foment el Consum
Local de la Garrotxa
9.000,00 €
29/12/2021 X2021063696
Aprovar la cessió a favor de l'Ajuntament d'Olot
dels llums ornamentals motius lluminosos Nadalencs propietat de DinàmiG. 0,00
€
28/12/2021 X2021064017
Pagament
premis
100%
emprenedors
4.500,00 €
30/12/2021 X2021006114
Aprovació segona bestreta subvenció itinerannia
11.644,80 €
30/12/2022 X2020003249
Aprovació despesa en relació al conveni entre el
Consell Comarcal i DinàmiG per executar el projecte “FORMACIÓ
PROFESSIONAL GARROTXA” 2021 28.850,19 €
27/01/2022 X2022003648
Aprovació i sol·licitud de la subvenció a
projectes Singulars 2022 pel projecte Programa PIME Resilient - Diputació de
Girona 12.886,50 €.
12.886,50 €







27/01/2022 X2022003849
Aprovació i sol·licitud de la subvenció per
fomentar projectes i accions de promoció econòmica adreçades a membres de la
XSLPE - Diputació de Girona 11.000 €. 11.000,00 €
10/02/2022 X2022005826
Aprovació conveni col·laboració entre Dinàmig i
l'Escola Pia Olot, per cessió de l’ús de determinats espais del Mas les Mates per
a desenvolupar les activitats pròpies del PFI Auxiliar activitats forestals de
l’Escola Pia Olot. 0,00 €
23/03/2022 X2022014169
APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE DINÀMIG I TURISME GARROTXA PER AL PROJECTE ITINERÀNNIA
2022
40.596,30 €

ORDENACIÓ DE DESPESES






13/12/2021
X2021060986 APROVAR
DESPESES
716.783,20 €
30/12/2021
X2021064140 APROVAR
DEPESES 157.667,30 €
21/01/2022
X2022002734 APROVAR
DESPESES ANY 2021 23.019,82 €
09/03/2022
X2022008969 APROVAR
DESPESA FEBRER 2022
20.947,87 €
24/03/2022
X2022015205 APROVAR
DESPESES MARÇ 2022 11.350,44 €

RELACIÓ D'ORDENACIONS DE
RELACIÓ D'ORDENACIONS DE
RELACIÓ D'ORDENACIONS DE
RELACIÓ D'ORDENACIONS DE
RELACIÓ

ORDENACIÓ

DE

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT











13/12/2021
X2021060592 Deixar
sense
efecte
Decret
Núm.2021LDIG000284, i corregir la previsió d’ingressos a 57.853,60 € a la
partida 21 34902 FIRA ORIGENS
21/12/2021
X2021062937 Modificació de crèdit 3.000€ Subministrament
porta
3.000,00 €
21/12/2021
X2021062934 Modificació de crèdit 3.364€ Pista de gel
3.364,00 €
23/12/2021
X2021063207 Rectificació Aprovació modificació de crèdit (ref
DG012021000064) per al subministrament d’una nova reixa de tancament
29/12/2021
X2021064001 Increment de la previsió d'ingressos de la Fira
Orígens 2021
2.884,46 €
15/02/2022
X2022006749 MC_3 AODL Generació de crèdit 144.000,00€
18/02/2022
X2022007471 MC_5 APORTACIÓ CONSELL ITINERÀNNIA
Generació de crèdit
40.596,30 €
18/02/2022
X2022006744 MC_1 TRFO +45 DONA AJUNTAMENT
Generació de crèdit
114.296,30 €
18/02/2022
X2022006747 MC_2
TRFO
+45
DONA
CONSELL
COMARCAL Generació de crèdit
68.577,78




14/03/2022
X2022012666 MC_6
GARROTXA APPROP Baixa crèdit
9.000,00 €
29/03/2022
X2022014566 MC_8
GARROTXA
FORMACIÓ
PROFESSIONAL Baixa crèdit 28.500,00 €

PERSONAL










29/12/2021
X2021063161 Contractació Sra. Mercedes Remedios Guevara
Carrasco, tècnic mig A2, Programa Treball i Formació DONA i MG45 - acció
acompanyament. SOC026/21/000095
31/12/2021
X2021064028 Contractació participants Programa Treball i
Formació MG45 i DONA - EXPEDIENT SOC026/21/000095 _AJ
21/02/2022
X2022007436 Aprovació nòmina gener 2022
23.573,86 €
09/03/2022
X2022009357 Aprovació
despeses
de
desplaçaments
Programa Treball i Formació MG45 i DONA_CC corresponents als mesos de
gener i febrer.
807,69 €
09/03/2022
X2022009849 Aprovació nòmina febrer 2022
23.716,47 €
24/03/2022
X2022015090 Aprovació
despeses
de
kilometratges
treballadors TRFO 2021_CC del període 22/02/22 al 21/03/2022.
152,73 €
31/12/2021
X2021064029 Contractació Treball i Formació - Línies MG45 i
DONA Expedient SOC026/21/000135 - CC.

ALTRES

















17/12/2021
X2021061289 Devolució de 66,55 € a l'empresa SPIRITS AND
PLUS, SRL. per un pagament de mostrador que no va ser possible facilitar per la
Fira Orígens 2021.
31/01/2022
X2021055846 Sol·licitem que se'ns deixin les dues carpes
sol·licitades en el document adjunt.
31/01/2022
X2017030239 Devolució garantia definitiva
14/02/2022
X2022006254 LLOGUER SALA DE REUNIONS A DINÀMIG.
14/02/2022
X2022003678 Retorn entrades patinatge Pista de gel a
l'Associació de famílies El Rusc.
18/02/2022
X2017029436 Devolució de l’aval bancari.
18/02/2022
X2021041437 Retorn de garantia definitiva.
18/02/2022
X2021049031 Retorn de la garantia definitiva.
18/02/2022
X2018035311 Retorn de garantia definitiva.
18/02/2022
X2021064034 Devolució fiança circ Raluy.
18/02/2022
X2022007463 Retorn de garantia definitiva.
18/02/2022
X2022007761 Retorn de garantia definitiva.
21/02/2022
X2022007273 Sol·licitem per la Trail Olot Puigsacalm 2 Carpes
i contenidors d'escombraries orgànica, envasos i general (Sigma) a la Pista
d'Atletisme d'Olot.
23/02/2022
X2021041437 Retorn de garantia definitiva.











23/02/2022
X2022008360 Nomenament del Sr. Maxi Rica i Munté com a
membre de la Junta Territorial del Consorci DinàmiG.
23/02/2022
X2021039769 Retorn de fiança
28/02/2022
X2021041756 Retorn de garantia definitiva.
09/03/2022
X2022010460 Necessitaríem una carpa ja que es preveu pluja,
el dia 6 de març de 2022.
15/03/2022
X2022010460 Retorn de fiança.
17/03/2022
X2022007273 Canvi interessat principal per la sol·licitud de
carpes per la Trail Olot Puigsacalm.
22/03/2022
X2022007273 Retorn de fiança.
24/03/2022
X2022015190 Nomenament de Delegada de Protecció de
Dades.
29/03/2022
X2022014833 Sol·licitud de cessió de 3 carpes.

I la Junta se’n dona per assabentada.

5.- CONVALIDAR DECRETS
No hi ha decrets per convalidar.

6.- MODIFICACIÓ ESTATUTS
6.1.- Proposant aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci
DinàmiG - DRJG2022000008
Núm. de referència : X2022016523
Antecedents
El Consorci Dinàmig – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa va ser
constituït el juliol de 2016, com una entitat local de caràcter associatiu, de naturalesa
administrativa i voluntària, i la seva composició fou de les següents entitats:



Consell Comarcal de la Garrotxa
Ajuntament d’Olot

El Consorci Dinàmig es regeix pels seus Estatuts publicats íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2016, núm. 187.
Per part de la Gerenta del Consorci s’ha elaborat un informe en que es planteja i es
justifica la necessitat de modificar els Estatuts del Consorci Dinàmig i amb la finalitat
de buscar solucions administratives, econòmiques, polítiques i de gestió que
permetin que tant les despeses com els ingressos suportades per l’Ajuntament però
corresponent a activitats gestionades pel Consorci, figurin i siguin gestionats per
aquesta entitat.
En aquest sentit, les línies de treball actuals serien les següents:

1. Assignació del personal al pressupost del Consorci o de l’Ajuntament segons es
tracti de personal laboral o específic associat a convocatòries de subvencions.
2. Assignació al pressupost municipal dels ingressos i despeses associades a
activitats i/o serveis a desenvolupar a la ciutat d’Olot i que actualment figuren en el
pressupost del Consorci.
3. Potenciar la implicació dels municipis de la comarca en el finançament i la gestió
del Consorci.
4. Separar la gestió administrativa i comptable del Consorci de la de l’Ajuntament
d’Olot.
Amb aquestes modificacions es pretén donar resposta al requeriment de la
Intervenció General de l’Estat de 29 d’octubre de 2020 i a les recomanacions de les
auditories de l’exercici 2020.
La modificació consisteix en:
A) Suprimir dins les finalitats del Consorci, les competències referents a:
Promoció i informació turística, Organització de fires esdeveniments promocionals,
en particular d’aquells que s’estan organitzant en aquest moment a la ciutat d’Olot
(segons annex 1) i aquells que decideixi organitzar l’entitat o li siguin encarregats per
altres organitzacions. Afegir l’activitat de formació en l’àmbit laboral.
B) Conseqüència de l’apartat anterior suprimir l’annex 1- Fires i esdeveniments de
promoció a la ciutat d’Olot 2015.
C) Composició del consell de direcció en que s’ajunten en un mateix apartat els
punts e) f) i g):
Un representat de Turisme Garrotxa, un representant de la Fundació d’Estudis
Superiors i un representant d’ADRINOC en tant que entitats vinculades al
desenvolupament local i a la promoció econòmica i social del territori, la promoció de
l’ocupació i/o les polítiques actives d’ocupació.
D) Possibilitat d’encomanar les tasques de control financer i de legalitat a empreses
d’auditoria externes.
Fonaments de dret
a) Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, títol II Organització
i funcionament del sector públic, capítol VI, dels consorcis, articles del 118 al 126.
b) Estatuts del Consorci Dinàmig.
c) Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995 de 13 de juny, articles 312 i següents, en especial l’article 322 que regula
la modificació dels Estatuts.

d) Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En relació a l’expedient DRJG2022000008, vist l’expedient administratiu i en
especial l’informe jurídic sobre la tramitació i el procediment de modificació dels
Estatuts que consta en l’expedient, el President del Consorci Dinàmig proposa a la
Junta General, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci DINÀMIG
dels articles 6, 19 i annex I, en el següent sentit:
1) Article 6 - suprimir dins les finalitats del Consorci, les competències referents a:
Promoció i informació turística, Organització de fires i esdeveniments promocionals,
en particular d’aquells que s’estan organitzant en aquest moment a la ciutat d’Olot
(segons annex 1) i aquells que decideixi organitzar l’entitat o li siguin encarregats per
altres organitzacions.
2) Article 19 - Composició del consell de direcció en que s’ajunten en un mateix
apartat els punts e) f) i g):
Un representat de Turisme Garrotxa, un representant de la Fundació d’Estudis
Superiors i un representant d’ADRINOC en tant que entitats vinculades al
desenvolupament local i a la promoció econòmica i social del territori, la promoció de
l’ocupació i/o les polítiques actives d’ocupació.
Els apartats h) i i) d’aquest article, conseqüència de la modificació passaran a ser els
apartats f) i g)
3) Article 33 - Pressupost, comptabilitat i control de la gestió econòmica:
El control i la fiscalització de la gestió econòmica, pressupostària i financera del
Consorci correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament d’Olot, en la seva triple
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control
d’eficàcia. Les tasques de control financer i de control de legalitat és podran
contractar amb empreses de serveis d’auditoria externa.
4) Suprimir l’Annex I
Segon.- Sotmetre a informació pública aquesta modificació d’Estatuts, per un termini
de trenta dies hàbils, mitjançant edicte al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes del
Consorci, per tal que es puguin examinar i presentar al·legacions i suggeriments.
S’entendran aprovats definitivament si no se’n produeixen.
La modificació dels Estatuts, una vegada esdevingui definitiva, entraran en vigència
una vegada s’hagi publicat el text íntegre al BOP. També s’insertarà una referència
d’aquesta aprovació al DOGC i es publicarà al tauler d’edictes i al portal de la
transparència dels ens consorciats.

Tercer.- Centralitzar i tramitar el procediment de publicació i informació pública dels
acords presos pel consorci i els ens consorciats en relació a l’aprovació de la
modificació dels Estatuts.
Quart.- Notificar aquest acords a les entitats que formen el Consorci: A juntament i
Consell Comarcal de la Garrotxa, a efectes de la seva ratificació i aprovació, amb les
mateixes formalitats seguides per a l’aprovació dels estatuts, de conformitat amb
l’article 45 dels propis Estatuts, amb la indicació que en l’acord de ratificació deleguin
en el Consorci Dinàmig la tramitació conjunta de la informació pública, sens perjudici
de l’obligació d’aquests ens de donar-ne publicitat en els seus taulers d’edictes i en
el propi portal de transparència.
Cinquè.- Trametre copia de l’expedient i certificat de l’acord adoptat a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Cals efectes de la seva inscripció
en el Registre del sector públic local de Catalunya.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
Presenta la proposta la Secretària del Consorci i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat, representant en tot cas la
majoria absoluta del quòrum de votació necessari per l’adopció d’aquest acord.

7.- PRESSUPOST
7.1.- Proposant donar compte de la liquidació del pressupost 2021 DG012022000012
Núm. referència: X2022012654
Considerant que l’article 191.1 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, estableix
que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al
pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a
càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments pendents d’exercicis tancats.
Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i
liquidades no satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els
fons líquids a 31 de desembre configuraran el romanent de tresoreria i que la seva
quantificació haurà de realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i
minorant d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi, els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
Considerant que la liquidació del Pressupost ha de confeccionar-se abans del dia
primer de març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació a aquesta
Presidència, previ informe de la intervenció del Consorci.

Considerant que l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que la
liquidació del Pressupost posarà de manifest respecte del pressupost de despeses, i
per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. I respecte del
pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els
recaptats nets.
Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a
conseqüència de la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre,
el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 105 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
Pressupostos que ens ocupa.
Considerant que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix
que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que
afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals es realitzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea, entenent l’estabilitat
pressupostària com la situació d’equilibri o superàvit estructural.
Considerant que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per
la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de control del deute comercial en el sector
públic, afegeix que les actuacions de les Administracions Públiques també estaran
subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la capacitat per
finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute
públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert en aquesta Llei i la
normativa europea.
Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, que la
Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de
la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats dependents. L’informe
s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 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.

Vistos l’informe emès per la Intervenció del Consorci sobre la liquidació del
Pressupost del Consorci DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent.
RESOLC
Únic.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 del Consorci DinàmiG Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa en els termes que consten a
l’expedient i de conformitat amb allò exposat a l’informe de la Intervenció del Consorci.

INFORME DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2021
Resultat pressupostari 2021

En euros

1. Drets reconeguts 2021
2. Obligacions reconegudes 2021
Resultat pressupostari
3. Romanent aplicat (del 2020)
4. Romanent afectat (al 2022)
Resultat pressupostari ajustat

854.413,79
837.819,49
16.594,30
65.871,93
7.865,00
74.601,23

Resultat Sistema europeu comptable

En euros

1. Drets reconeguts 2021

854.413,79

2. Obligacions reconegudes 2021

837.819,49

Resultat pressupostari

16.594,30

3. Ajustos Capítol 3

16.503,77

Resultat segons SEC

33.098,07

Romanent de tresoreria 2020
1. Existència tresoreria (31/12/2021)

200.551,02

2. Deutors
3. Creditors
Romanent tresoreria inicial
4. Desviacions positives (romanent aplicat al 2022)
5. Dubtós cobrament
Romanent tresoreria

218.727,86
312.766,37
106.512,51
7.865,00
10.295,83
88.351,68

(per més detalls veure l’annex)
DinàmiG ha executat durant el 2021 una despesa total de 837.819,49€ i un ingrés de
854.413,79€ al qual cal afegir el romanent aplicat al pressupost provinent de l’any
anterior (65.871,93€) i restar l’aplicat a l’exercici següent (7.865,00€). Per tant, un cop

realitzats els ajustos pertinents, DinàmiG ha tancat amb un resultat pressupostari de
74.601,23 €. Aplicant-hi els ajustaments segons el Sistema Europeu Comptable, el
resultat és de 33.098,07€.
En relació amb la tresoreria a partir de les existències al banc a finals d’any i ajustant
per saldos de creditors i deutors, DinàmiG té un romanent de tresoreria de
106.512,51€. Aplicant-hi els ajustos per romanent aplicat el 2022 i per dubtós
cobrament, en resulta un romanent de tresoreria definitiu de 88.351,68.
L’aportació de l’Ajuntament representa un 75% dels ingressos i el Consell, un 15%.
La resta del finançament prové via ingressos per gestió d’activitats (3%), en concret
de la facturació d’expositors, venda d’entrades i patrocinis, així com de la Diputació
de Girona (7%). Finalment, el CASG i el SIGMA fan dues aportacions per cofinançar
l’Observatori. Un 26% de la despesa es destina a activitats de promoció de la ciutat
(organització d’esdeveniments i fires), un 8% a serveis generals, un 14% a projectes
estratègics, un 17% a empresa i emprenedoria, un 5% a ocupació i un 30% a
turisme. La despesa de DinàmiG és bàsicament despesa corrent de capítol 2, ja que
el personal està contractat directament pels ens consorciants. Cal tenir en compte
que gran part de la despesa en relació amb els serveis d’ocupació són al pressupost
de l’Ajuntament d’Olot i, en menor mesura, al del Consell, ja que tots els programes
que s’han executat al llarg del 2020 que requereixen contractació de personal varen
ser sol·licitats per les entitats consorciants i no per DinàmiG directament.

Vista la liquidació del pressupost es proposa aprovar la liquidació del Pressupost de
l’exercici 2021 del Consorci DinàmiG-Agència d’Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa en els termes que consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat a
l’informe de la Intervenció del ConsorcI.
Presenta la proposta l’Interventor del Consorci i n’explica el detall del contingut.
La junta se’n dona per assabentada.

8.- PERSONAL
8.1.- Proposant autoritzar la modificació de plantilla - DRJG2022000001
Núm. de referència : X2022009961
El consorci DinàmiG en la sessió del dia 14 de desembre de 2021 va aprovar la
plantilla de personal per a l’any 2022.
Vist l’informe tècnic de la Gerència de DinàmiG per a la creació de l’àrea de serveis
interns de data 20 de febrer de 2022, d’acord amb criteris d’organització
administrativa interna del Consorci.
Vista la proposta de la Gerència de DinàmiG per modificar la plantilla del Consorci
de data 20 de febrer de 2022 canviant un lloc de treball de categoria administrativa,
per un lloc de treball de categoria de tècnic d’administració general.

Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no
puguin esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris
d’organització administrativa interna.
Atès que l’article 11 dels estatuts de Consorci, disposa que la Junta General és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.
En relació a l’expedient DRJG2022000001, 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.- Modificar la plantilla de DinàmiG canviant l’administratiu (categoria C1) per
un Tècnic d’Administració General (categoria A2).
Segon - La plantilla de personal de DinàmiG per a l’any 2022 queda configurada de
la següent manera:
PERSIONAL DE
RÈGIM
LABORAL
Denominació
Tècnic
Administració
General
Auxiliar
administratiu

Grup
Assimilat

Places

Caràcter fix

Vacant

A2

1

1

C2

1

1

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
La Gerent del Consorci explica la motivació i el contingut de la proposta i sotmesa a
votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

9.- PRESSUPOST
9.1.- Proposant aprovar la modificació de crèdit núm. 9 del pressupost de
l’exercici 2022 - DRJG2022000007
Núm. de referència : X2022015659
Vista la necessitat de comprar dues taules i dues cadires per a equipar el lloc de treball
de les persones que coordinaran els programes de Treball i formació +52, PANP i
RGC.
Atès que aquesta subvenció no estava prevista en el pressupost de DinàmiG.

En relació a l’expedient DRJG2022000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta General del
Consorci, l’adopció dels següent acord:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm.9/2022 del pressupost del Consorci
DinàmiG, segons els següents orígens i aplicacions de fons:
ORIGENS DE FONS:
22 01 241 2269918
DESP. NO SUBV. PLANS OCUPACIO
TOTAL ORÍGENS DE FONS

1.083,04
1.083,04

APLICACIONS DE FONS:
22 01 933 63501
INVERSIONS MOBILIARI DINAMIG
TOTAL APLICACIONS DE FONS

1.083,04
1.083,04

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
Presenta la proposta la Gerent del Consorci i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents.
10.- APROVACIÓ MEMÒRIA ACTIVITATS DINÀMIG 2021
10.1.- Proposant aprovar la memòria anual d'activitats de l'Agència d'Innovació
i desenvolupament de la Garrotxa per l'any 2021 - DRJG2022000005
Núm. de referència : X2022010091
En relació a l’expedient DRJG2022000005, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el president del Consorci DINÀMIG, proposa a la Junta
General del Consorci, l’adopció dels següent acord:
Únic.- Aprovar la memòria anual d’activitats de l’Agència
Desenvolupament de la Garrotxa corresponent a l’any 2021.

d’Innovació

i

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient.
La Gerent Ariadna Villegas explica detalladament el contingut de la memòria i els seus
diferents apartats sobre les activitats dutes a terme pel Consorci durant l’exercici 2021.
Obert el debat intervé el Sr. Jordi Gasulla i efectua les següents preguntes:
- La confirmació de si el Pla de reactivació s’ha executat el 100%
Respon la Gerent que s’ha executat un 82% de les accions. La resta no s’ha
pogut iniciar per motius diversos o bé estan encara en fase de disseny.
En relació a l’acte del Tastet d’empreses dins el marc del Pacte per la
formació professionalitzadora es demana si se n’ha fet valoració.
Respon la Gerent que el seguiment s’ha fet tant amb les empreses com amb
els alumnes i que ha estat positiva. L’esdeveniment consisteix en oferir la
possibilitat de descobrir per part dels alumnes de 4rt d’ESO els diferents tipus
d’empreses de la comarca, tant del sector productiu com també d’àmbit social o
d’atenció a les persones. Són petites xerrades de 10 minuts i en un matí poden
arribar a veure 10 o 11 empreses.
-

- S’ha fet una valoració del resultat del co-working de can Nyera?
Respon la regidora Gemma Canalias dient que la valoració és totalment
positiva i que han arribat a la totalitat de l’ocupació. En destaca el bon ambient
entre els diferents co-workers fins el punt que alguns han endegat projectes
conjunts.
- Quina és la valoració del Taller dels Sastres?
Respon la Sra. Canalias que aquest darrer any es va celebrar el tercer
aniversari del projecte, i tot i que ha coincidit amb els dos anys de pandèmia
per la COVID-19, el projecte ha continuat desenvolupant-se. El projecte neix
d’una doble voluntat de dinamitzar els locals en desús del nucli antic d’Olot i
alhora oferir-los a preus assequibles a la comunitat artesana.
Fins al moment, s’ha actuat en 5 locals, la qual cosa ha suposat una oportunitat
per a 5 emprenedors que han pogut emprendre el seu negoci.
Els contractes es fan per 3 anys, a través de subarrendaments de locals
arrendats per l’Ajuntament, i així se’ls hi dona l’oportunitat d’engegar i
consolidar el seu negoci.
La situació a març de 2022, sobre els 5 locals on s’hi ha actuat directament a
través del lloguer:
 L’Atelier the fabric’s soul: costura creativa i formació: (Plaça Major, 5). A causa
de l’èxit de l’activitat, amb un augment considerable del nombre de clients i
d’activitats, abans de finalitzar els tres anys de lloguer, l’emprenedora s’ha
hagut de traslladar a un espai molt més gran. El local li va quedar petit. Tal i
com exposa, aquest èxit ha estat fruit de l’oportunitat i l’impuls que El Taller
dels Sastres li ha donat. Actualment el local està llogat a un centre de bellesa.
 Taller 1 de 30: estampació, serigrafia i disseny: (Carrer dels Sastres, 14A).
Continua actiu i ha sol·licitat renovar el lloguer tot i haver superat els tres anys
establerts. Considerant els dos anys de pandèmia de la Covid-19 que han
coincidit amb el desenvolupament de l’acció d’El Taller dels Sastres, s’accepta
allargar el contracte un any més. L’objectiu és que a partir del tercer any de
lloguer, l’emprenedor ja estableixi les condicions amb els propietaris
corresponents.
 Verd.deGris: restauració i tapisseria (Carrer Carnisseries, 6). Una vegada
complerts els tres anys de contracte, l’emprenedora decideix no continuar, a
causa de les humitats del primer pis de l’edifici i que afecten el seu local. Els
propietaris pretenen millorar les condicions del primer pis perquè no perjudiqui
el local de la planta baixa. L’emprenedora continua la seva activitat en un altre
espai apartat del centre.
 K-Karaga: disseny i confecció (Carrer dels Sastres, 19). Actiu.
 El Petit Cosidor: Taller de costura i arranjaments (Carrer dels Sastres, 14B).
Actiu
Tanmateix el projecte ha generat altres impactes que afavoreixen a la
regeneració urbana i a l’activitat econòmica, com els locals dedicats a
exposicions artístiques temporals, així com l’embelliment d’altres espais
comercials de l’àrea.
Altres emprenedors del sector artesanal també han iniciat la seva activitat a la
zona del PIAM.

Arran del projecte El Taller dels Sastres, Olot ha estat declarat Punt d’Interès
Artesanal per la Generalitat, la qual cosa també ha permès crear el Mapa de
l’artesania.
S’exposa que el projecte ha nascut en el marc el PIAM del nucli antic d’Olot, té
com a objectiu impulsar i consolidar els comerços de caràcter singular i alhora
promocionar la rehabilitació de locals disponibles.
El projecte és impulsat per l’Ajuntament d’Olot, a través de DinàmiG amb la
col·laboració de l’Associació la iera.
La Gemma Canalias exposa que conjuntament amb l’acta es compartirà l’informe
d’avaluació del projecte El Taller dels Sastres.
- Com funciona el Pla de protecció del comerç emblemàtic?
Respon la Sra. Canalias que s’ha creat un grup de treball amb experts i
professionals per fer la diagnosi per la identificació dels comerços emblemàtics.
S’ha començat a desenvolupar el projecte i ha concebut una sèrie de criteris,
requisits i casuístiques per definir els establiments emblemàtics. Amb aquesta
proposta, s’ha creat una base de dades a fi de classificar els establiments en tres
categories diferents.
 Establiment singular, pels establiments que com a mínim compleixin el requisit
de desenvolupar una activitat singular o bé d’oferir un producte o servei
diferenciat i arrelat al territori.
 Tenir elements patrimonials d’interès, tant a l’interior com a l’exterior.
 Establiments comercials que faci 100 anys o més que desenvolupen l’activitat en
qüestió.
Si compleixen més d’una d’aquestes categories es qualificaran com a comerç
emblemàtic. S’ha de fer un treball conjunt amb tots ells. Fer una proposta
d’accions i estudiar quins es prioritzen.
- Hi ha el perill que algun d’aquests comerços emblemàtics tingui problemes i es
plantegi plegar?
Respon la Sra. Canalias que actualment no els consta que existeixi el risc per
part d’algun d’aquests comerços. Tot i això, hi ha oscil·lacions i jubilacions i a
vegades no tenen la intenció de continuar amb l’activitat. A tots ells se’ls fa una
visita, oferint-los acompanyament i varis serveis. En el cas que no es reprengui
l’activitat, llavors caldrà buscar-los-hi nous usos.
-Per què no s’apunta més gent a l’actuació OLOT + 50 i si s’ha explicat l’èxit als
establiments que no s’hi han adherit.
Explica el Sr. Estanis Vayreda que ara es torna a comercialitzar i que s’han
incorporat nous establiments. El principal handicap és el percentatge que han de
portar els comerços. Fins era del 5% i ara s’ha reduït al 3%. La intenció del
programa es fidelitzar els clients. Ve a ser funcionar com una moneda local,
d’aquesta manera els diners no marxen de la comarca. Els comerciants han
d’entendre l’eslògan de: quant més dones més reps.
Afegeix la Sra. Villegas que una bona iniciativa son també les empreses que
regalen vals de compra als seus treballadors, be sigui en motiu de paneres de
nadal, celebracions o de jubilacions.
Tot seguit és la Sra. Isabel Rigat qui formula la pregunta de com estaven plantejades
les ajudes que va concedir l’Ajuntament d’Olot a les agencies de viatges, que han
estan extremadament afectades totes elles per la pandèmia.

-

Respon el Sr. Vayreda que la campanya anava dirigida a totes les
agències. Eren 100 xecs de 100 euros cadascú i només se’n van aprofitar
50.

Seguidament és la Sra. Iolanda Suescun qui planteja les qüestions següents:
- Si la campanya Connecta Garrotxa va ser una actuació puntual?
Respon la Sra. Villegas que si, que organitzar un acte amb les empreses per
establir contactes entre elles i es va fer l’estiu del 21.
L’oficina de reactivació econòmica celebra reunions i la pregunta és amb
qui es fan?
Respon la Sra. Villegas que es fan reunions sectorials. Se n’han fet fins a 12 de
temàtiques diferents.
-

En que consisteix el projecte Learning Circles del pla de capacitació
digital.
Respon la Sra. Villegas que pretén treballar la inclusió digital. Intentarà aplicar
una metodologia de treball però encara no s’ha iniciat.
-

Demana més explicacions sobre el Pacte professionalitzador en relació a
l’atracció de talent
Respon el Sr. Vayreda que dijous d’aquesta setmana a la Junta de Govern de
l’Ajuntament d’Olot s’aprovarà la contractació de l’empresa que realitzarà
l’estudi. Analitzarà les causes i buscarà solucions de perfils entremitjos perquè
és el sector que costa més d’atraure a la comarca: sou, habitatges, tipus de
feina... Segur que son diversos factors que cal abordar de manera conjunta.
-

La Sra. Suescun pregunta quines actuacions s’han dut a terme per
reactivar l’ocupació, i afegeix que caldria posar en valor el treball per
competències. I si es dona l’opció de participar en aquests itineraris,
quantes trobades es fan al llarg del procés?
Respon la Sra. Villegas que es tracta d’un programa fet a mida i que és flexible.
Per tant hi poden haver casos en que amb una durada curta s’hagin assolit els
objectius però en d’altres el procés requerit sigui molt més extens.
-

-

Seguint el perfil de les persones que accedeixen a l’itinerari per
competències han estat 33. Es tracta de gent d’estudis mitjà – alt, la
pregunta es si no es podria fer extensiu a perfils més baixos? Per
exemple, pel que fa al tema d’igualtat de gènere, quan es parla de la feina
per a dones, sempre es pensa amb la neteja i potser es podria ampliar a
altres camps: economia domèstica, us d’eines digitals.

La Sra. Villegas en pren nota.
Pel que fa al taller dels sastres demana quants locals hi ha oberts i com i
de qui ha sorgit la idea
Respon la Sra. Gemma Canalias dient que hi ha quatre locals oberts. El
projecte és de DinàmiG, amb la col·laboració de la Iera amb la finalitat
d’agrupar artesans.
-

-

La darrera pregunta fa referència a la formació que es fa des de la FES i
demana informació sobre si els cursos es planifiquen segons les
demandes dels usuaris, segons la temàtica o quin criteri s’aplica.

La Sra. Villegas respon que aquest tema s’escapa de la memòria del Consorci,
que amb aquesta activitat formativa el paper de Dinàmig és exclusivament de
col·laboració, i que la síntesi del contingut i dels resultats queda recollit amb la
memòria de la FES, que se li farà arribar.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels
assistents.
11.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
12.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
No havent ‘hi més assumptes a tractar i ningú més demana la paraula, s’aixeca la
sessió a les vuit del vespre, 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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