AGENCIA D'INNOVAC¡Ó
I DESENVOLUPAMENT
DE LA GARROTXA

Acta de constitució del consorci DINÁMIG
A Olot, comarca de la Garrotxa, a les 19,30 hores del dia 2 de novembre de
2016, es reuneixen en sessió EXTRAORDINARIA el CONSELL PLENARI a la
Sala 9 de Can Monsa, carrer de Joan Pere Fontanella 3, els representants
designats pels Ens consorciats següents :
Per l'Ajuntament d'Olot:
Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS

Alcalde

Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT
Sra. NÚRIA ZAMBRANO I COSTEJA
Sr. JOSEP GUIX I FEIXAS
Sra. NÚRIA FITÉ I GRABALOSA
Sra . ANNA DESCALS I TRESSERRAS
Sr. XAVIER GARCIA I ZABAL

Pel Conse" Comarcal de la Garrotxa:
Sr. JOAN ESPONA I AGUSTíN

President

Sr. EDUARD LLORA I CULLET
Sr. SANTI REIXACH I GARRIGA
Sr. JORDI CARGOL I CROS
Sr. JOSEP M. CROS I ROCA
Sr. NARCIS FEIXAS I BALCELLS
Han excusat I'assisténcia:
Sra. SILVIA PAGES I SERAROLS (membre del Consell Comarcal de la
Garrotxa)
Sr. LLUís JUNCA I PUJOL
(membre de l'Ajuntament d'Olot)

Assisteix també la Sra. ARIADNA VILLEGAS Gerent en funcions del Consorci
Dóna fe de I'acte, la Secretaria del Dinamig, M. GLORIA GOU CLAVERA i hi
assisteix també I'interventor de fons del Dinamig , Sr. JORDI SALVADOR cULÍ
Hi ha quórum de constitució segons I'article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Régim
local de Catalunya i article 24 deis Estatuts del Consorcio
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Essent les 19,30 hores s'obre I'acte donant-se compte per part de la Secretaria
deis punts que consten a la convocatória i que són del coneixement deis
assistents.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL
La Secretaria manifesta als assistents que s'han rebut totes les comunicacions
deis acords adoptats pels ens consorciats, designant als seus representants al
Consorci.
A continuació per part de la Secretaria es procedeix a cridar els membres
electes de major i de menor edat d' entre els presents, a I'objecte de formar la
Mesa d'edat:
Sr. JOAN ESPONA I AGUSTíN, membre representant present de major edat.
President
Sr. NARCís FEIXAS BALCELLS, membre representant present de menor edat.
Vocal (Al no ser-hi present la Sra. Silvia Pagés),
Sra. M. GLORIA GOU CLAVERA, Secretaria del Consorci
A continuació, el President de la Mesa d'edat, Sr. Espona, exposa que de
conformitat amb alió que disposa el número 8 de I'article 108 de la Llei organica
5/1985, de 19 de juny, de régim electoral general, en el moment de la presa de
possessió i per tal d'adquirir la plena condició del carrec, els candidats
representants hauran de jurar o prometre el carrec, i crida als membres per
ordre alfabétic.
Cadascú lIegeix la fórmula legal:

"Juro o prometo (per imperatiu legal) complir fidelment les obligacions com a
membre del Consorci DINAMIG pel qual he estat anomenat amb lIeialtat al Rei,
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de /'Estat i
I'Estatut d'Autonomia de Catalunya com a norma institucional basica de
Catalunya"
Els membres Jordi Cargol, Josep M. Corominas, Josep M. Cros, Anna Descals,
Núria Fité, Eduard Llora, Santi Reixach, Estanis Vayreda, Narcís Feixas i Joan
Espona, afegeixen a continuació que:

"Per expressió democratica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del Parlament, del President i del Govem de la Generalítat de
Catalunya, per exercir I'autodeterminació del nostre poble i proclamar,
juntament amb totes les nostres institucions, I'estat catala, lliure i sobira."
El membre Xavier Garcia afegeix a continuació de la primera fórmula legal:
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"Prometo complir fidelment la voluntat popular deis ve·'ns i ve"lnes d'Olot
seguint els principis del nostre programa electoral i treballar pel benestar la
igualtat i la justícia social"
El Sr. Espona com a President de la Mesa declara constitu·'da la Junta General
al concórrer la majoria absoluta del número legal de membres representants,
d'acord amb alió que disposa I'article 37.4 ROF.
Es fa constar que els membres no presents hauran de prendre possessió de
lIurs carrecs en la primera sessió a que assisteixin.

2.- NOMENAMENT DE PRESIDENT i VICEPRESIDENT
La Secretaria exposa que tal i com assenyalen els Estatuts, s'ha de procedir al
nomenament de les persones que ostentaran la presidencia i la
vicepresidencia, i que de conformitat amb els articles 15 i 17 deis Estatuts:
LA PRESIDENCIA, sera exercida per l'Alcalde de I'Ajuntament d'Olot
nomena President al Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS

es

LA VICEPRESIDENCIA, sera exercida pel President del Consell Comarcal de
la Garrotxa i es nomena vicepresident al Sr. JOAN ESPONA i AGUSTíN
Acte seguit el Sr. Josep M. Corominas i Barnadas formula la promesa del
carrec com a President del Consorci
Acte seguit el Sr. Joan Espona i Agustín formula la promesa del carrec com a
Vicepresident del Consorcio
El Sr. Corominas passa a presidir la sessió, i manifesta la seva satisfacció per
la realització i culminació del procés de constitució d'aquest consorci que
possibilitara la posta en comú d'esforyos deis dos ens consorciats: Ajuntament
d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa i que segur que amb aquesta suma
de voluntats s'assoliran els objectius marcats.

3.- APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
El President dóna compte de la proposta referent a les aportacions que
efectuen els dos ens consorciats.

En metal·lic
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570.799,34
26.647,86€.
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Bens i drets
Cessió d'us de:
la finca de les Mates
el local de I'IMPO
Oficina de turisme
Personal
Adscripció del personal deis ens consorciats:
personal IMPO
3 AODLs del Consell Comarcal de la Garrotxa

4.- CELEBRACIÓ DE SESSIONS
La Junta General celebrara sessió ordinaria un cop al trimestre, 4 cops I'any,
Es proposa que el dia de les reunions ordinaries sigui el primer dijous del mes
que correspongui.
S'elaborara una proposta de calendari per I'any 2017 i es comunicara a tots els
membres
La propera reunió esta prevista pel Dimecres 21 de desembre, a les 19 hores a
Can Monsa
Temes previstos
•
•
•
•
•

Presa de possessió del carrec deis membres no assistent a la Junta
constitutiva
Aprovació pressupost 2017
Consell de Direcció
Nomenament gerencia
Proposta Junta Territorial

5.- SECRETARIA I INTERVENCIÓ
Tanmateix, el Sr. President comunica als presents que a I'empara de I'article 40
deis Estatuts ha designat com a Secretaria del Consorci a M. Gloria Gou
Clavera i com a Interventor del Consorci a Jordi Salvador i Culí, que exerciran
aquestes funcions en regim d'acumulació, i també es reserva el dret de crear el
carrec de Tresorer del Consorci, carrec que recaura en alguna de les persones
que exerceixen aquestes mateixes funcions en alguna de les Administracions
consorciades .
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I no havent-I'hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzat I'acte,
aixecant-se la sessió a les vuit del vespre i en prova de conformitat s'estén
aquesta acta que signen el president i la Secretaria del Consorci

~CRETÁRIA,
......
Josep M.

C/'/

I

minas i Barnadas

M. Gloria Gou Clavera

