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ACTA NÚM.5 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 30 D’ABRIL 2020 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 d´abril de 2020 es reuneix en sessió telemàtica  
el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, amb 
objecte  de celebrar sessió extraordinaria, pública i  de primera convocatòria  que 
correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs./es: Estanis Vayreda (JxCAT), Montserrat Torras i 
Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell (JxCAT), 
Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent (JxCAT), Aniol 
Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT), Adriana 
Francès i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Anna Barnadas i 
López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), 
Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix i 
Feixas (PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), Lluís 
Riera i Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
  
La secretària fa constar que els 20 regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. L’alcalde assisteix presencialment en el lloc on se celebra. 
 
 

1.1. - APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D'UN FONS PER AJUDES SOCIALS I D'UN 
FONS PER AJUDES ECONÒMIQUES 

 
 
Núm. de referència : X2020013778     
Núm. expedient: IM072020000004 

 
 
Vist l'article 3 del Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, pel qual el 
superàvit pressupostari de les entitats locals corresponents a l'any 2019 es podrà 
destinar per finançar despeses incloses en la política de despesa 23, «Serveis Socials 
i promoció social», recollida en l’annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals, prèvia 
aplicació de las regles contingudes a la disposició adicional sisena de la Llei Orgànica 
2/2012, del 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
Vist que la quantitat que es podrà destinar a aquesta finalitat és del 20%. 
 
Vist que la liquidació del pressupost del 2019 va ser de 1.478.116,80€ i que per tant la 
quantitat que es pot destinar és de 295.623,36€, 
 
Per altra banda, vist que hi ha la voluntat política de constituir un fons per a ajudes a 
les activitats econòmiques que han hagut de suspendre la seva activitat tant sigui per 
compliment de la normativa o per responsabilitat i seguretat en virtut del que estableix 
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el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Es proposa la creació d'un fons per ajudes socials per import de 295.000 € i un fons 
per ajudes econòmiques per import de 205.000€ 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la creació d’un fons per ajudes socials per import de dos-cents 
noranta-cinc mil euros (295.000 €). 
 
Segon.- Aprovar la creació d’un fons per ajudes econòmiques per import de dos-cents 
cinc mil euros (205.000 €). 
 
Tercer.- Aquesta despesa anirà a càrrec de les partides que es detallen: 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

20600  231  480054 295000 FONS SOCIAL COVID 19 (20% 
SUPERAVIT) 

100 001 001 001 000 000 

200200  Despese
s 

20200  433  480055 205000 FONS ECONOMIC COVID 19 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Intervé el Sr. Alcalde. En el darrer Ple es van aprovar quines mesures havíem 
d’implementar, tant en una vesant econòmica per ajudar aquelles persones del teixit 
econòmic de la ciutat que havien perdut el seu lloc de treball o havien patit un descens 
de la facturació en motiu d’aquesta crisi. Com també una vesant més social per 
combatre un altre dels afectes important que està provocant aquesta situació com és 
l’increment de la demanda d’atenció social a les persones. 
Es va aprovar un document de mesures de l’Ajuntament d’Olot per combatre per 
combatre els efectes socials i econòmics de la Covid-19 i un punt important era la 
creació d'un fons social i un fons econòmic. D’aquí han de sortir els recursos 
necessaris per a totes aquelles polítiques que tinguin a veure amb l'atenció social i 
reactivació econòmica produïda per la covid-19. 
En el cas del fons social que està dotat amb 295.000€ mil  provenen del superàvit de 
l'Ajuntament. El fons econòmic està dotat de 205.000€ que provenen de la modificació 
del pressupost actual.  
Són uns fons que tenim la voluntat de poder-los dotar amb més recursos.  
 
Intervé el Sr. Riera.  Manifestar la incompetència de l'Estat espanyol en aquesta crisi 
donat que avui molts autònoms i autònomes tot i no haver cobrat l’ajuda han hagut de 
pagar una part proporcional del rebut d’autònoms. No només, no han salvat les 
persones sinó que han de seguir pagant. I també, estem veient un Pla de 
desconfinament que en aquest cas no s'ha fet per motius tècnics sinó que s'ha decidit 
amb una estructura com és les províncies.  
Per tant el que no fa l'Estat espanyol en aquest cas,  ho han de fer els ajuntaments i el 
primer pas són aquets dos fons, per la reactivació econòmica i l’ajuda social. 
Per tant felicitats a tots i totes perquè aquest document ha sorgit dels consens de tots 
els grups. 
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Intervé el Sr. Guix. És una proposta que vam treballar tots els grups polítics 
conjuntament i per tant veiem molt clar que aquesta és l’opció que ha de seguir la 
ciutat d’Olot per tirar endavant i sortir d’aquesta crisi.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Controlada en una mica l’emergència sanitària és el moment 
d’establir de manera més ràpida possible tots aquells ajuts que puguin afavorir els 
olotins i les olotines.  Agrair als serveis tècnics de l'Ajuntament perquè estant treballant 
contra rellotge per fer possible que aquestes iniciatives i que prosperin el més aviat 
possible  perquè vol dir que arribaran abans als nostres conciutadans. Aquests fons 
són claus per proveir l’Ajuntament de diners perquè puguin sortir totes aquelles ajudes 
per afavorir el dia a dia dels olotins i olotines. I per això, hem de ser responsables i 
alhora conscients que tots aquest diners són de tots els olotins i olotines, per tant totes 
les accions que se’n derivin han de poder ajudar al màxim de persones possibles. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

2.1. - APROVAR ADDENDA DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE LA 
CORPORACIÓ EX.2020 

 
 
Núm. de referència : X2020013699     
Núm. expedient: CPG12020000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar una addenda del Pla Estratègic de Subvencions de la Corporació, 
aprovat en sessió plenària de 20 de desembre de 2019, en el sentit de constituir el 
fons social COVID19 ( aplicació del 20% del superàvit de la liquidació de 2019 de 
l’Ajuntament i dels seus OOAA, segons preveu l’article 3 del RD Llei 8/2020, de 17 de 
març, de Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID19), per un import de 295.000,00 euros i la dotació del fons econòmic de la 
Corporació amb un crèdit disponible de 205.000,00 euros 
 
Segon.- La transcripció literal de l’addenda és:  
 
ADDENDA DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, EN MOTIU DE LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL 
CORONAVIRUS (COVID19) I EN VIRUT DEL QUE DISPOSA EL RD. LLEI 8/2020, 
DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER 
FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL “COVID 19” I ELS RD. 
POSTERIORS QUE PRORROGUEN LES MESURES ESMENTADES. 
 
Es constitueix un Fons Social amb l’aplicació del 20 % del superàvit generat en la 
liquidació de la Corporació (Ajuntament i organismes autònoms) de l’exercici 2019 per 
un import total de: 295.000,00 euros, en virtut del que disposa l’article 3 del RD. Llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID19, pel qual el superàvit pressupostari de les entitats 
locals corresponent a l’any 2019 es pot destinar a finançar despeses incloses en la 
política de despesa 23 “Serveis socials i promoció social”, recollida en l’annex I de 
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l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les Entitats locals, prèvia aplicació de les regles contingudes en la 
Disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
La responsable del procediment i dels informes de conformitat o disconformitat de les 
concessions serà l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament d’Olot, delegada al Consorci 
d’acció social de La Garrotxa (“CASG”). 
 
Es constitueix un Fons Econòmic amb una dotació inicial de 205.000,00 euros,  amb 
règim de concurrència competitiva, per ajudes a les activitats econòmiques que han 
hagut de suspendre la seva activitat tant sigui pel compliment de la normativa o per 
responsabilitat i seguretat, en virtut del que estableix el RD 463/2020, de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID 19. 
Les condicions de la convocatòria, els beneficiaris, la documentació que caldrà 
aportar, l’import econòmic a atorgar, el procés de justificació i els tràmits de publicitat i 
transparència quedaran fixats a les respectives bases de la convocatòria que caldrà 
que aprovi el Ple de la Corporació. Els tràmits podran gaudir del procés abreujat 
d’urgència. 
La responsable del procediment i dels informes de conformitat o disconformitat de les 
concessions serà l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament d’Olot, delegada al 
Consorci “DINÂMIG”, consorci que es troba sectoritzat en el consolidat de la 
Corporació. 
 
Tant pel que fa al Fons Social com pel que fa al Fons Econòmic de la Corporació 
s’autoritza a obrir una segona convocatòria si les possibilitats pressupostàries de 2020 
ho permeten o si la normativa estatal permet l’aplicació del superàvit disponible de la 
liquidació de 2019 a despeses que tinguin aquesta consideració.  
 
Pel que fa al Fons Econòmic seran d’aplicació les bases de la convocatòria aprovades 
per la primera dotació del Fons. 
 
Pel que fa als acords i als terminis s’aplicaran els que permetin una major eficàcia, 
eficiència, agilitat i rapidesa en la gestió i la presa de decisions, sempre però en funció 
del que disposi la normativa vigent.  
 
Tot i així, per resolució de l’alcaldia, caldrà aprovar la convocatòria corresponent, per 
una segons fase si escau, i donar els terminis que pertoquin. 
 
 
Tercer: Publicar l’esmentada modificació del Pla estratègic de subvencions de la 
Corporació en el BOP i la web municipal i comunicar aquesta modificació a la “Base de 
dades Nacional de Subvencions”. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Demanar si aquest any ja podem elaborar un nou Pla Estratègic 
de cara  al 2021 amb menys subvencions nominatives i  més basades amb  
indicadors.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. De nominatives en queden molt poques, però sí és cert que hem  
d’avançar sobretot amb el tema dels indicadors i ja ens hi posarem. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem d’acord en aquest tràmit i donat que vam votar en contra en 
el Pla de subvencions en aquest cas ens abstindrem.  
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Intervé la Sra. Barnadas. Hi ha coses a millorar del Pla estratègic de subvencions però 
evidentment hi votarem a favor. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 18 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (3 PSC) 
 

 
3.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.1 

 
 
Núm. de referència : X2020013712     
Núm. expedient: CPG32020000002 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
 

APLICACIONS DE FONS: 

   

Ordinari ( transferència de crèdit) 

   

20.220.433.480055 Fons econòmic covid 19 205.000,00 

   

Ordinari ( generació de crèdit) 

   

20.600.231.480054 Fons social covid 19 (20% superàvit) 295.000,00 

   

TOTAL APLICACIONS DE FONS  500.000,00 

   

ORIGENS DE FONS:   

   

Orígens - transferència de crèdit   

   

20.200.241.131011 Pers desp no subv progr 
subv. 

 

101.000,00 

20..200.241.227999 Social lab 20.000,00 

20.210.241.221040 Vestuari plans ocupació 3.000,00 

20.200.4313.48004 Conveni marxants 5.000,00 

20.400.330.410000 Institut municipal de Cultura d’Olot 50,000,00 

20.100.912.226011 Promoció i recepcions 12,000,00 

20.142.1511.221990 Material tècnic brigada 
 

14.000,00 

   

Total   205.000,00 

   

 Orígens - generació de crèdit 

   

20.87000 Romanent tresoreria 2019 287.937,99 

20.41001 Aportació rom treso imejo 2019 474,39 

20.41002 Aportació rom treso imelo 2019 2.124,74 

20.41003 Aportació rom treso imco 2019 4.462,88 
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Total  295.000,00 

   

TOTAL ORÍGENS DE FONS  500.000,00 

   

 
 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 500000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Intervé la Sra. Roca. Per responsabilitat hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Volíem puntualitzar que s'haurà de fer un treball d'anar buscant 
aquestes  partides per fer front aquet escenari que ens ve. D’altra banda, caldrà 
inversió sostenible per reactivar l'economia de la ciutat i per tant s’haurà  de modificar i 
ampliar el fons d'inversió de l'Ajuntament. D’aquesta manera, doncs donarem llocs de 
treball a gent que haurà de fer aquestes obres i també per poder prestar serveis molt 
necessaris per a la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Vistes les partides que s’han modificat, aclarir quines són les 
accions que no es faran i que permetran reduir la partida de material de la brigada? 
 
Intervé la Sra. Torra. Aquesta és una partida suficientment dotada amb 70.000€ i hem 
pogut constatar que és probable que hi pugui haver un sobrant a final d’any. S’hi han 
tret 14.000€. En tot cas, tenim detectades totes aquestes partides que s’han modificat  
per si el llarg de l’any es poden tornar dotar si s’ha modificat alguna altra partida que 
ha deixat de fer alguna activitat a què estava destinada.  
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

4.1. - ÀREA PROGRÉS ECONÒMIC.- PROPOSANT APROVAR LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUTS EN MOTIU DEL COVIT-19 I 

APROVACIÓ DE LES BASES PER LES QUE S'HAURAN DE REGIR. 
 
 
 
Núm. de referència : X2020013991     
Núm. expedient: IM072020000005 

 
 
Vist l’establiment de l’estat d’alarma, establert pel Real Decret 463/2020 en virtut del 
qual moltes de les activitats econòmiques de la ciutat han hagut d’aturar la seva 
activitat, bé sigui perquè estan incloses en el llistat d'activitats que obligatòriament han 
de tancar o bé per responsabilitat per evitar el contagi de la COVID19.  
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Vist que això ha comportat una pèrdua total o molt significativa dels ingressos de 
l'activitat i que malgrat el tancament han hagut de fer front a tot un seguit de despeses: 
com ara subministraments de llum, aigua, gas, lloguers, salaris i seguretat social 
(quota autònoms i seguretat social al treballadors), quotes de préstecs i impostos. Que 
aquest període va començar el 14 de març amb la declaració de l’estat d’alarma i que 
les mesures de limitació a la mobilitat es van fer més estrictes encara del 30 març al 9 
d’abril amb l’aprovació del permís retribuït recuperable per a les persones 
treballadores per compte aliena no prestin serveis essencials  
 
Vist l’impacte que aquestes restriccions poden tenir en la continuïtat de l'activitat i en 
les implicacions que pot tenir en relació a la pèrdua d’ocupació, el tancament 
d’establiments i l'impacte social que se’n deriva.  
 
Així doncs, per pal·liar aquests efectes, es considera oportú atorgar una ajuda 
econòmica d’un import fixe a totes aquelles activitats que hagin hagut d’aturar la seva 
activitat des del moment de l’estat d’alarma fins el 9 d’abril, moment en que finalitza el 
permís retribuït recuperable decretat per l’estat. Aquesta ajuda ha de beneficiar a les 
persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat domiciliada a Olot que estiguin 
donades d’alta al RETA o a les Mútues alternatives de la Seguretat Social.  
 
Vist que la finalitat d’aquestes ajudes és la correcció de les alteracions que han produït 
els efectes de la declaració de l’estat d’alarma, i que per tant queda justificat el 
caràcter d’interès social o de promoció d’una finalitat pública i tal com s’estableix a la 
Llei 38/2003 General de Subvencions.  
 
Vist que es considera que aquestes ajudes no generen una situació discriminatòria ja 
que no queda cap activitat que hagi hagut de tancar exclosa de la subvenció i que per 
tant no es genera una lesió efectiva, rellevant, desproporcionada i no justificada del 
principi de lliure competència.  
 
Vist que cal donar agilitat a l’aprovació de les bases que regulen les ajudes i a la 
tramitació dels expedients amb criteris d’atorgament senzills com per exemple l’ordre 
d’arribada fins al finiment de la quantitat prevista, perquè arribin el més aviat possible 
als beneficiaris  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  
 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 i les 
seves successives pròrrogues.  
 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19.  
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a activitats econòmiques de la ciutat d’Olot amb motiu a 
la situació generada pel Covid_19 i aprovar-ne les bases per les que s’haurà de regir.  
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Es fixa un import màxim a concedir de 205.000 euros amb càrrec a la partida “Fons 
econòmic Covid_19” del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020.  
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari local i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència i exposar-ho al públic per un termini de deu dies, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap més tràmit.  
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Quart.- El període de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Entre tots els grups municipals, tècnics de Dinàmig, Intervenció 
i Secretaria hem estat capaços de fer unes bones bases que s'ajusten a la legalitat i a 
més a més responen als objectius polítics que ens vam marcar. El primer que fossin 
unes bases inclusives i que deixessin el mínim d’olotins al marge. Segon que fossin 
unes ajudes fàcils de presentar mitjançant un tràmit és senzill i ràpides tot i la 
burocràcia actual en les administracions. Avui iniciem un procediment i esperem  
que a mitjans de juny es puguin fer els pagaments. De fet s'allarga més el procediment 
perquè s’ha de fer una publicació d’aquestes bases als diaris oficials. També vam dir 
que volíem que fossin una ajudes compatibles amb la resta d'ajudes. Per si sola no 
salvaran cap negoci però sí que sumades  les ajudes de la Generalitat o subsidis de 
l'Estat, molts comerços, professional, restaurants podran aguantar aquests mals 
moments. Comencem aquest procediment amb un fons de 205.000 euros que ens 
permetrà arribar a 410 sol·licitants amb el compromís que si hi ha més sol·licituds 
haurem de buscar recursos per ampliar aquesta convocatòria.  
Agrair a tots els tècnics de tots els grups municipals per les  aportacions per millorar 
les bases i obrir el camí per a molts ajuntaments per agafar aquest model de bases. 
 
Intervé el Sr. Riera. És una línia d'ajuts pionera i és una bona notícia. Aquesta ajuda 
inclusiva i directa que  va dirigida autònoms, societats i professionals de la ciutat. 
S’havia intentat disposar de més capital inicia, diferent format com per exemple 
adjudicar les ajudes per sorteig però tot això suposava  prorrogar terminis i limitava 
aquesta immediatesa que buscàvem. En aquest sentit s'ha prioritzat l'emergència i la 
rapidesa. Limitar la part burocràtica tot i això els terminis legals ens porten a principis 
de juny. I una novetat molt important és el fet de poder presentar una declaració de 
responsabilitat. Primer es dona l'ajuda i després es comprovarà la documentació.  
Un punt molt important durant aquestes tres setmanes i fins a l’inici de la convocatòria 
serà fer una molt bona difusió. Explicar molt bé i que quedi molt clar que realment està 
fet i pensada per als autònoms i petites empreses que realment ho necessitin. I a partir 
d’aquí, quan ja comencem a parlar de desconfinament començar a plantejar-nos 
mesures a favor del comerç local i de proximitat a nivell gastronòmic, del turisme 
sostenible, etc. 
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Intervé el Sr. Guix. Voldria manifestar que potser hauria de constar a la declaració 
jurada que la persona que demana l'ajut es compromet a continuar sempre que sigui 
possible la seva activitat perquè es tracte de diners públics, de la ciutat i per tant volem 
que vagin destinats a persones que volen continuar la seva activitat a la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Aquest fons econòmic i el social és important de dotar-los 
amb suficient quantia. Entenem que això ha de ser un esforç de tota l'estructura de 
l'Ajuntament i de tot el teixit social olotí. En aquest sentit per a nosaltres era molt 
important arribar a la dotació dels 300.000€. Perquè entre 205.000E i els  300.000€ 
aquí hi ha una diferència d’una mica menys de 200 professionals. En aquest sentit, el 
fet de poder arribar a tothom en aquest cas d’emergència  i com s’ha dit que el mínim 
d’olotins quedin al marge pensàvem que de sortida havíem d’arribar a més gent. 
També perquè si s’ha de fer una segona línia d’ajuts caldrà fer una nova aprovació i 
exposició pública i per tant aquest professionals que presentaran la sol·licitud i quedin 
fora no rebran la subvenció al juny sinó a l’agost. I potser, si haguéssim estat capaços 
de dotar amb 100.000€ més hauríem arribat als 600 professionals d’una sola 
convocatòria. I en aquest sentit d´una emergència que han patit durant  els mesos de 
març, abril i maig rebran l’ajut a finals d’estiu. Per això demanàvem el màxim esforç 
per arribar al màxim de gent en una primera convocatòria. 
 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Totalment d'acord amb el tema de la difusió. 
Farem un bon pla de comunicació amb gestories, gremis, a les xarxes socials i 
evidentment comptem amb tots els grups municipals que ens ajudin també a fer difusió 
i fer arribar a molts sectors i col·lectius aquestes bases.  
Pel que fa a la continuïtat de l’activitat que rebin les subvencions. A les bases no ho 
posa perquè ens ha semblat un condicionant excessiu. Pel fet de condicionar la 
continuïtat d'un negoci per donar una subvenció de 500 euros. El que busquem amb 
aquests diners és que els ajudi a passar durant aquestes setmanes per poder pagar 
alguna factura, alguna quota d'autònoms o algun rebut. Si que és responsabilitat 
també de tots plegats anar pensant noves mesures perquè hi hagi aquesta continuïtat. 
Pel que fa a l’esforç de dotar fins 300.000€; és evident que estaríem d'acord a arribar 
tants diners com sigui possible. Però tampoc sabem en aquests moments quanta gent 
ens demanarà  aquesta subvenció.  L’única referència que tenim és que 
aproximadament un 35% d’autònoms han demanat l'ajuda de l'Estat i de l'ajuda de la 
Generalitat dels autònoms que ja fa unes setmanes que s'ha publicat encara no s’ha 
esgotat. I en quan a recursos;  en aquest  moments no és fàcil anar estirant partides, 
ho fem a mesura que anem sabent que no es faran. Tenim unes recomanacions per 
part d'intervenció que no toquem les partides de capítol 1,  tampoc les de 
subministrament perquè haurem de fer front a indemnitzacions i a una baixada 
d'ingressos molt important.  I per tant, també en això hem de ser prudents i no anar 
gastant partides perquè hi haurà durant aquest any responsabilitats financeres que 
haurem d'assumir per llei. 
També des d'un punt de vista d'activitats, aquelles que tenen més pressupost es fan el 
segon semestre, com per exemple Festes del Tura, Lluèrnia, Sant Lluc i Orígens.  Per 
tant tenim un paquet d'activitats en el qual es destinen molts diners i  hem de veure si 
finalment es podran fer per poder alliberar aquests diners. El compromís de l'equip de 
govern en el cas que quedi gent fora és de posar-s’hi de seguida i de fet la clàusula  
de “segona convocatòria” ens permetrà agilitzar el procediment. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
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5.1. - CONVALIDAR EL DECRET DE L’ALCALDIA REFERENT AL TERMINI DE 

VENCIMENT DE LA PÒLISSA DE TRESORERIA 
 
 
Núm. de referència : X2020013589     
Núm. expedient: TR052020000009 

 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
CONVALIDAR  l’expedient TR052020000009 de data 24/04/2020, que acorda canviar 
el venciment  a 18/02/2021 de la pòlissa de tresoreria concertada amb “la Caixa”, i que 
va ser  acordada en el passat Ple. 
 
 
Obert el debat intervé en primer lloc en representació del grup municipal de la CUP el 
Sr. Riera. Ens abstindrem. Entenem perfectament que això dona una mica més  
d'oxigen i el present és aquest, però entenem que el futur no pot basar-se a partir del 
crèdit. 
 
Intervé el Sr. Guix. Si en pot explicar les causes? 
 
Intervé el Sr. Quintana. Com afecta això la Tresoreria de l’Ajuntament? I quins 
beneficis en treu? 
 
Intervé la Sra. Torra. És una pòlissa per les puntes que hi pugui haver de tresoreria. 
Així, poder donar terminis de pagament al ciutadà. Les pòlisses tenen un termini de 
venciment de 12 mesos i nosaltres per norma l’establim a 20 de desembre.  
S’ha cregut convenient aquest any deixar aquest venciment a 18 de febrer, per tenir 
una mica més de marge pel que fa la tresoreria. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor ( 11 JuntsxCat / 5 ERC / 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts de deu i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


