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JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA
CELEBRADA EL OlA 4 DE MAIG DE 2017

A la ciutat d'Olot, el dia 4 de maig de 2017, es reuneix a les 19.00 hores a la sala 9 de
I'edifici Can Monsa la Junta General del Consorci Dinamig, sota la presidencia del Sr.
Josep Maria Corominas Barnadas.
Assisteixen com a membres de la Junta el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert, el Sr. Josep
Guix i Feixas, 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. Narcís Feixas i Balcells i la Sra. Sílvia Pages i Serarols.
Excusa la seva assistencia el Sr. Lluís Junca i Pujol, la Sra. Núria Zambrano i Costeja,
la Sra. Núria Fité Grabalosa i el Sr. Josep M. Cros i Roca.
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinamig i
la Sra. Gloria Gou i Clavera, que actl:la 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. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals ha assistit el President de Dinamig:
Reunió de treball amb el Sr. Josep Ginesta, Secretari General d'Afers Socials, Treball i
Famílies el passat 24 de febrero El Sr. Estanis Vayreda explica els punts que es varen
tractar. Es va presentar DinamiG, es va explicar el model de competencies
desenvolupat per I'area d'ocupació i la realització d'un estudi en profunditat del mercat
de treball de la Garrotxa.
Espai Crater. El President s'ha entrevistat amb:
• Sr. Angel Diaz, dia 27 de marQ
• Sr. Jordi Rodó, de I'empresa "Quaderna" el dia 12 d'abril
• Sr. Santi Vila, Conseller de Cultura el dia 25 d'abril
El President comenta que en totes tres entrevistes s'han recollit opinions favorables
En aquests moments es té garantit el 75% de
sobre el projecte i la seva viabilitat.
finanQament del projecte via Eix6 del FEDER i la Diputació.
Reunió de treball amb el Sr. Octavi Bono, Director General de Turisme el passat 28
d'abril. El Sr. Eduard Llora comenta que es va explicar els projectes executats gracies
al Pla de Foment i els de futur, així com es va realitzar una visita in situ a Sant
Francesc i Santa Pau per veure de primera ma els resultats deis projectes. També es
va explicar la línia de treball encetada en qüestions d'accessibilitat als recursos
turístics. Finalment el Director General també va comentar la novetat d'enguany
respecte la taxa turística que permet als ajuntaments rebre directament més diners
pero com a perjudici el Pla de Foment que permetia realitzar accions conjuntes rebra
menys quantitat.
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El Sr. Estanis Vayreda explica les dades més rellevants de I'estudi de competitivitat
territorial publicat el mateix dia. La Garrotxa ha escalat 5 posicions assolint la millor
posició (núm 15) des de que es publica I'informe. Veure documentació annexa.
El Sr Eduard Llora explica els resultats de la última taxa d'atur registral publicada (abril
2017) en la qual la Garrotxa té un 8,67%. Olot és el segon municipi de més de 30.000
habitants amb una taxa d'atur més baixa de Catalunya. Veure documentació annexa.
El Sr Xavier Garcia posa de manifest que la metodologia de calcul per a la taxa d'atur
registral dista de la calculada amb la EPA (que no es realitza a nivell comarcal) i que
aquesta darrera mostraria unes taxes més elevades. Així mateix sol, licita que es passi
un informe d'evolució de les dades més significatives en relació al mercat de treball per
tal de tenir una visió més global de la situació més enlla de les xifres d'atur.

3. - ASSABENTATS DELS DECRETS DICTATS DARRERAMENT
Es dóna compte deis decrets de presidencia dictats des de la darrera Junta General.
Decret

Data

2017LDIGOOOO02

07/02/2017

2017LDIGOOOO03

17/02/2017

2017LDIGOOOO04

22/02/2017

2017LDIGOOOOOS

22/02/2017

2017LDIGOOOO06

23/02/2017

2017LDIGOOOO07

23/02/2017

2017LDIGOOOO08

23/02/2017

2017LDIGOOOO09

03/03/2017

2017LDIGOOO010

03/03/2017

2017LDIGOOOOll

03/03/2017

2017LDIGOOOO12

03/03/2017

2017LDIGOOOO13

03/03/2017

Descrlpció
Aprovar la despesa de la compra de material informatic de
Dinamig
Delegar al Sr. Estanis Vayreda i Puigvert les següents atribucions
en tant que representat de presidencia al Consell de Direcció
Sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de la XSLPE
2017 a la Diputació de Girona
Aprovar conveni de col·laboració entre l'Agencia d'lnnovació i
Desenvolupament de la Garrotxa, i la Fundació d'Estudis
Superiors d'Olot per a la realització d'activitats formatives durant
I'any 2017
Sol·licitud de subvenció per a projectes i accions de la XSLPE
2017 a la Diputació de Girona- Projecte Serveis de l'Ecosistema
Emprenedor de La Garrotxa
Aprovació conveni de col·laboració Dinamig i PIMEC Micro, petita
i Mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), sobre I'organització
d'activitats per la millora de les empreses del territori
Aprovar contracte entre Dinamig i l'Associació Cultural Dos Per
Quatre per I'actuació del Pot Petit dins el marc de l'Olotx2
Aprovació relació d'ordenacions de despeses
Aprovar contracte entre Dinamig i Management i Produccions
Culturals, SL per I'actuació d'en Berto Romero dins el marc del
Olotx2
Contractació del servei de gestió i seguiment de xarxes socials
@turismeolot i realització de campanyes email marketing per
esdeveniments
Contractació del servei de disseny deis elements de comunicació
deis esdeveniments de promoció de la ciutat 2017
Contractació de Hermes Comunicacions, SA per a la comunicació
i difusió deis esdeveniments de promoció de la ciutat 2017

2017LDIGOOOO14

13/03/2017

2017LDIGOOOO15

13/03/2017

2017LDIGOOOO16

17/03/2017

2017LDIGOOOO17

20/03/2017

2017LDIGOOOO19

27/03/2017

2017LDIGOOO020

27/03/2017

2017LDIGOOO021

27/03/2017

2017LDIGOOO022

29/03/2017

2017LDIGOOO023

30/03/2017

2017LDIGOOO024

05/04/2017

2017LDIGOOO025

18/04/2017

2017LDIGOOO026

18/04/2017

2017LDIGOOO027

19/04/2017

Aprovar conveni de col·laboració entre l'Agencia d'lnnovació i
Desenvolupament de la Garrotxa, i la Fundació d'Estudis
Superiors d'Olot per a la realització d'activitats formatives durant
I'any 2017
Nomenament tresorera Consorci Dinamig
Aprovació deis convenis de col·laboració per a la formació
practica en centres de treball deis alumnes del curs Auxliiar
d'Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Contractació del lIoguer, muntatge i desmuntatge de casetes de
fusta per als esdeveniments de promoció de la ciutat 2017
Contractació del servei de lIoguer, muntatge i desmuntatge de
carpes per als esdeveniments de promoció de la ciutat 2017
Contractació del servei de seguretat per als esdeveniments de
promoció de la ciutat 2017
Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Contractació del Diari de Girona per a la comunicació i difusió
deis esdeveniments de prom oció de la ciutat 2017
Contractació de Premsa d'Osona, SA per a la comunicació i
difusió deis esdeveniments de promoció de la ciutat 2017
Informe amb relació a la contractació de Publipress Media, SLU
per a la comunicació i difusió deis esdeveniments de promoció
de la ciutat 2017
Aprovar relació d'ordenacions de des peses
Aprovar la despesa per el servei de coordinació, gestió i atenció a
I'oficina de turisme d'Olot.

El Sr. Xavier Garcia demana de fer constar en acta el seu desacord en relació a
l'import contractat per a I'actuació de Berto Romero en el marc d'Olotx2. A aquest
respecte el Sr. Estanis Vayreda informa que tot el cost va ser superat pels ingressos
en les entrades.

4. - CONTRACTACIÓ
4.1. - Facultar al president per signar tota la documentació relacionada en la
contractació del servei de direcció, comercialització, organització, comunicació i
execució de la Fira Orígens 2017, 2018 i 2019

Núm. de referencia : X201701 0201
Ates que Orígens (fira catalana agroalimentaria de productes de qualitat) es
promoguda per I'Ajuntament d'Olot a través del consorci DinamiG (Agencia d'lnnovació
i Desenvolupament de la Garrotxa) amb 5 edicions de consolidació.
Ates que Orígens és un esdeveniment enogastronómic on els productors
productes agroalimentaris de qualitat són els principals protagonistes.

els

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
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per certificacions de qualitat i per a aquells que prefereixen la compra de productes
amb qualitats dietetiques i saludables.
Ates que a la Junta General del Consorci DinAmiG en sessió ordinaria celebrada el dia
2 de febrer de 2017 es va aprovar per unanimitat el 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.
En relació a I'expedient DRJG2017000003, 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. - Facultar al president per signar tota la documentació relacionada en la
contractació del servei de direcció, comercialització, organització, comunicació i
execució de la Fira Orígens 2017,2018 i 2019.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s'aprova per unanimitat.

5. - SECRETARIA IINTERVENCIÓ
5.1. - Nomenament del secretari accidental
Núm. de referencia: X2017010401
Vist el punt 5 de I'acta de constitució del consorci Dinamig- Agencia d'lnnovació i
Desenvolupament de la Garrotxa on el president nomena a la Sra. M. Gloria Gou
Clavera com a secretaria i vist el que empara I'article 40 deis estatuts.
Considerant que en absencia de la Secretaria hi ha personal funcionari a l'Ajuntament
que reuneix els requisits i capacitats necessaris per desenvolupar les funcions que
comporta el carrec.
Vist el que preveuen els articles 92 .bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de
Regim Local, i I'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.
En relació a I'expedient DRJG2017000004, 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.- Sol· licitar a la Direcció General d'Administració Local que en absencia de la
Secretaria titular del consorci Dinamig- Agencia d'lnnovació i Desenvolupament de la
Garrotxa, Sra. M. Gloria Gou Clavera, nomeni com a Secretari accidental, en I'ordre
assenyalat, a les següents persones:
1r Sr. Miquel Torrent Compte, NIF 77905491-Y
2n Sra. Silvia Sunyer Coromina, NIF 77914533-D
Segon.- Comunicar a la Direcció General d'Administració Local qui ocupara el carrec
de Secretari accidental en absencia de la Secretaria.
Resultat: Aprovat per Unanimitat Absoluta
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta s'aprova per unanimitat

6. - ASSUMPTES URGENTS
No n'hi ha

7. - PRECS I PREGUNTES
La Sra. Anna Descals demana perque s'externalitzen els serveis de direcció,
comercialització, organització, comunicació i execució de la Fira Orígens. El Sr.
Estanis Vayreda respon que donada la magnitud, abast i complexitat de la fira cal
comptar amb el suport d'una empresa especialitzada en I'organització
d'esdeveniments i fires de producte alimentari i gastronómic que compti amb
I'experiencia, expertesa i contactes per tal d'obtenir amb les maximes garanties els
objectius de qualitat de la mateixa .
El Sr. Xavier Garcia demana a DinamiG que vagi informant deis projectes que té en
cartera, per tal de poder comentar-los i debatre'ls. Com que la Junta General només té
lIoc cada trimestre es proposa de penjar les actes del Consell de Direcció (mensuals) a
la secció de transparencia de la web de DinamiG en les quals es pot tenir informació
més actualitzada de I'estat deis projectes. El President accepta el suggeriment i així es
fara. La Sra. Ariadna Villegas concreta que es penjaran en el portal de la transparencia
del propi consorci.
La Sra. Ariadna Villegas presenta el projecte de la cartera de serveis de DinamiG
(encara en fase de disseny). La cartera inclou serveis en I'ambit de la dinamització
comercial, esdeveniments al municipi, ocupació i formació (veure documentació
annexa). El Sr. Eduard Llora explica que amb aquesta cartera DinamiG pretén acostar
se al pobles oferint els serveis a partir del coneixement que disposa I'equip tecnic de
I'entitat. Els ajuntament assumiran el cost de prestació del servei. No obstant abans de
lIanc;ar el producte ens plantegem fer tres proves pilot en ambits diferents: Riudaura ,
Sant Jaume de Llierca i les Planes. Aquestes proves pilot han de servir per testar els
serveis, quantificar les carregues de feina i els costos i evitar generar expectatives que
després no puguin ser del tot realitzables.
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les 19:45h del vespre i del
seu contingut i deis acords adoptats s'estén la present acta que certifico amb la meva
signatura.

~CRETARIA

_--- - -

........

