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JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA 2 DE MARC DE 2017.

A la ciutat d'Olot, el dia 2 de marr; de 2017, es reuneix a les 19.00 hores a la sala 9 de
I'edifici Can Monsa la Junta General del Consorci Dinarnig, sota la presidéncia del Sr.
Josep Maria Corominas Barnadas.
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, la Sra. Núria
Zambrano i Costeja, el Sr. Josep Guix i Feixas, la Sra. Núria Fité i Grabalosa, la Sra.
Anna Descals i Tresserras, el Sr. Xavier Garcia i Zabal, el Sr. Joan Espona i Agustín,
el Sr. Eduard Llora i Cullet, el Sr. Santi Reixach i Garriga, el Sr. Jordi Cargol i Cros, el
Sr. Josep M. Cros i Roca, el Sr. Narcís Feixas i Balcells i la Sra. Sílvia Pagés i
Serarols.
Excusa la se va assisténcia el Sr. Lluís Junca i Pujol.
També hi són presents la Sra. Ariadna Vi llegas i Torras, gerent del Consorci Dinamig i
I Sra. Glória Gou i Clavera, que actua com a secretaria.

1. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Essent I'hora assenyalada, el president declara obert I'acte i del seu ordre es dóna
lectura a I'acta de la sessió que s'aprova per unanimitat.

2. - PRESA DE POSSESSIÓ DEL CARREC DELS MEMBRES NO ASSISTENTS A
LA JUNTA CONSTITUTIVA.
A continuació, el President de Dinamig, el Sr. Corominas, 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 representats hauran de jurar o
prometre el carrec, i crida a la Sra. Sílvia Pagés i Serarols que no va assistir a la Junta
constitutiva del 2 de novembre per tal que prengui possessió del carrec.

3. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinamig:
Vista de la Directora General de Comerr; la Sra. Montserrat Vilalta, a Olot on va
destacar el model col'laboratiu entre municipi i comerciants i es va parlar sobre
la nova lIei de comerr; (20 de gener 2017)
Celebració de la primera reunió de la Junta Territorial de DinamiG el 23 de
gener
Entrevista amb el Sr.MANUEL NIÑO, Secretari d'lnfraestructures del Ministerio
de Fomento per parlar sobre la variant d'Olot (25 de gener 2017).
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4. - ASSABENTATS DELS DECRETS DICTATS DARRERAMENT
Es dóna compte deis decrets de presidencia dictats des de la darrera Junta General:
Decret

Data

2017LDIGOOOO01

19/01/2017

Descrlpcló
Sol·licitud d'adhesió de DINAMIG- Agencia d'lnnovació i
Desenvolupament de la Garrotxa a la Xarxa Serveis Locals de
Promoció Economica de la Diputació de Griona, període 2016-19

5. - CONTRACTACIÓ
5.1. - Aprovació deis plec de prescripcions tecniques que han de regir la
mitjancant procediment obert, el servei de direcció,
contractació,
comercialització, organització, comunicació i execució de la Fira Orígens 2017,
2018 i 2019.
Núm. de referencia : X2017001829
Ates que Orígens (fira catalana agroalimentaria de productes de qualitat) es
promoguda per l'Ajuntament d'Olot a traves del consorci DinamiG (Agencia d'lnnovació
i Desenvolupament de la Garrotxa) amb 5 edicions de consolidació.
Ates que Orígens es un esdeveniment enogastronómic on els productors i els
productes agroalimentaris de qualitat són els principals protagonistes.
Ates que la Fira Agroalimentaria de Productes de Qualitat esta pensada per als
amants de la gastronomia i els bons productes, així com per a aquell públic sensible
amb el medi ambient, els que prioritzen els productes locals, els que compren guiats
per certificacions de qualitat i per a aquells que prefereixen la compra de productes
amb qualitats dietetiques i saludables.
En relació a I'expedient DRJG2017000001, vist I'expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , I'adopció deis següents acords:
Primer.- Aprovar plec de clausules administratives i de prescripcions tecniques que
han de regir la contractació, mitjanyant procediment obert, el servei de direcció,
comercialització, organització, comunicació i execució de la Fira Orígens 2017, 2018 i
2019.
Segon .- Convocar la licitació per adjudicar la contractació del servei de direcció,
comercialització, organització, comunicació i execució de la Fira Orígens 2017, 2018 i
2019.
Tercer.- Donar publicitat a I'acord mitjanyant edicte publicitat al BOP i publicar-ho al
perfil del contractant.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s'aprova per unanimitat.
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6. - PREUS PÚBLlCS

6.1. - Rectificació del primer punt de I'acord d'aprovació deis preus públics fires i
mercats 2017
Núm. de referencia: X2017001864
Ates I'acord de la Junta General de Dinamig del 21 de desembre de 2016 on
s'aprovaven el preus públics de fires i mercats 2017, i vist que en el punt Primer s'ha
detectat dos errors en els preus de la Fira 1er de maig- Fira de la Primavera, el qual es
transcriu literalment:
Primer.- Formular proposta d'aprovació deis preus públics corresponents a les fires i
mercats per I'any 2017 següents:
FIRA 1 DE MAIG - FIRA DE LA PRIMAVERA
Dilluns 1 de maig
Firal (espai 5 x 5 m)
Annex comercial (preu metre lineal)
Fira d'Activitats Extraescolars (preu total)
Punt de Ilum (complement)
Mercat del disc (preu per espai)
Mercat de Sant Esteve (preu per espai)
Mercat artesanía' alímentaris (preu metre lineal)
Mercat artesania . no alimentaris (preu metre líneal)

137 € + 10% IVA
24 € + 10% IVA
22,73€+ 10% IVA
65 € + 10% IVA
19 € + 10% IVA
25 € + 10% IVA
20 € + 10% IVA
14€+10%IVA

En relació a I'expedient DRJG2017000002, i antecedents corresponents, el president
del Consorci DINÁMIG, proposa a la Junta General del Consorci , I'adopció deis
següents acords:
Primer.- Que es rectifiqui el punt Primer de I'acord, quedant redactat de la següent
manera:
FIRA 1 DE MAIG - FIRA DE LA PRIMAVERA
Dilluns 1 de maig
Firal (espai 5 x 5 m)
Annex comercial (preu metre líneal)
Fira d'Activítats Extraescolars (preu total)
Punt de lIum (complement)
Mercat
Mercat
Mercat
Mercat

del disc (preu per espaí)
de Sant Esteve (preu per espai)
artesania . alímentaris (preu metre lineal)
artesanía' no alimentaris (preu metre lineal)

137€+ 10% IVA
70 € + 10% IVA
22,73 € + 10% IVA
65€+21%
19 € + 10%
25 € + 10%
20 € + 10%
14 € + 10%

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

Sotmesa la proposta a votació, aquesta s'aprova per unanimitat.
7. - ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha

8.-PRECSIPREGUNTES
La Sra. Anna Des@ demana si els cicles formatius de formació professional són
plens. El Sr. Josep Guix respon que gairebé tots ho estan.
El Sr. Estanis Vayreda intervé explicant els tres següents projectes:
-Estudi del mercat de treball : aquest estudi permetra tenir una fotografia de la situació
laboral de la comarca així com disposar d'una prospectiva de les tendencies a mig
lIarg termini (noves necessitats professionals, renovacions de plantilla .. ). Per dur a
terme I'estudi metodologicament es realitzaran focus grups en els quals es demanara
la participació de municipis.
-Realització d'una prova pilot per als col·lectius de baixa ocupabilitat cronificats, que
consistira en un projecte d'acompanyament a la inserció en empresa ordinaria . També
comptara amb un servei de consultoria per valorar la possibilitat .
de construir un instrument sostenible en el temps per inserir aquests col ·lectius
-Jornada de speedating per al sector de I'Hostaleria. Consisteix en que les empreses
que participen realitzen entrevistes de curta durada a candidats per tal de cobrir lIocs
de treball que tinguin ara o en el futur proper. L'objectiu es veure un gran nombre de
candidats de manera concentrada millorant I'eficiencia del procés . Tant les empreses
com els candidats reben formació previa per a preparar-se la jornada .
El Sr. Xavier Garcia manifesta que la majoria de les empreses no posen facilitats per a
que els seus treballadors facin formació al lIarg de la vida i que aquesta acava anat a
carrec del treballador (a compte d'hores per exemple) i que per tant caldria des de
I'administració accions de suport i sensibilització per a que ho fessin . El Sr. Vayreda
respon que la FES té aquest objectiu i que ofereix un ampli ventall de possibilitats a les
empreses i els seus treballadors per formar-se, a més d'assessorar en la realització de
plans de formació o fer formació dins de les empreses .
Pel que fa a I'estudi del mercat de treball el Sr. Garcia demana que s'incorpori a
I'estudi els nivells salarials, la situació deis autonoms depenents. En termes generals
que s'estudii en termes de qualitat.
El President afegeix que no existe ix una voluntat de cofo"lsme, pero cal reconeixer que
s'esta fent molt bona feina des de I'area d'ocupació de DinamiG i així ho avalen els
resultats obtinguts.
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 19:30h del vespre i del
seu contingut i deis acords adoptats s'esten la present acta que certifico amb la meva
signatura .
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