JUNTA GENERAL
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY DE 2018.
A la ciutat d’Olot, el dia 7 de juny de 2018, es reuneix a les 19.00 hores a la sala 9 de
l’edifici Can Monsà la Junta General del Consorci Dinàmig, sota la presidència del Sr.
Joan Espona i Agustin.
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.
Eduard Llorà i Cullet, el Sr. Santi Reixach i Garriga, el Sr. Jordi Cargol i Cros, el Sr.
Josep M. Cros i Roca, el Sr. Raül Massanella Quiles i el Sr. Josep Quintana i Caralt.
Excusa la seva assistència el Sr.Josep Maria Corominas i Barnadas, el Sr. Josep M.
Coma i Punset, la Sra. Núria Zambrano i Costejà i el Sr. Narcis Feixas Balcells.
També hi són presents la Sra. Ariadna Villegas i Torras, gerent del Consorci Dinàmig i
la Sra. Glòria Gou i Clavera, que actua com a secretaria.
1. - APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l’hora assenyalada, el vicepresident Sr. Espona, que exerceix les funcions de
President per absència del Sr. Josep M. Corominas declara obert l’acte i del seu ordre
es dóna lectura a l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. - CANVI MEMBRE JUNTA GENERAL
El vicepresident dona compte de que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa de 17
de maig de 2018 va aprovar la substitució de la Sra. Sílvia Pagès i Serarols pel Sr.
Raül Massanella i Quiles com a representant del Consell Comarcal de la Garrotxa a la
Junta General del Consorci Dinàmig- Agència d'Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa.
A continuació, el vicepresident de Dinàmig, el Sr. Espona, exposa que de conformitat
amb allò que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de règim electoral general, en el moment de la presa de possessió i per tal
d'adquirir la plena condició del càrrec, els candidats representats hauran de jurar o
prometre el càrrec, i crida al Sr. Raül Massanella i Quiles que prengui possessió del
càrrec. El Sr. Massanella declara:
“Prometo per imperatiu legal complir fidelment les obligacions com a membre del
Consorci DINÀMIG pel qual he estat anomenat amb lleialtat al Rei, guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com a norma institucional bàsica de Catalunya”
Afegeix a continuació:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició
del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, l’estat català, lliure i sobirà.”

El Sr. Raül Massanella i Quiles presta la promesa al càrrec segons fórmula legal i
ocupa el seu lloc.
3. - DESPATX OFICIAL
Es dóna compte de les reunions i actes als quals s’ha assistit i dels projectes en curs:
1. Presentació de l’estudi mercat de treball
El dia 5 d’abril es va Presentar l’estudi del mercat de treball de la Garrotxa. L’acte es
va iniciar amb una roda de premsa per als mitjans, seguit de dues presentacions
•

EL FUTUR DEL TREBALL. Una visió general de les tendències que marcaran
el futur de la feina i la gestió de les persones. A càrrec de Jordi Serrano, soci
de Future for Work Institute, un observatori independent de tendències en el
món del treball i la gestió de persones.

•

EL TREBALL A LA GARROTXA. Quines són les principals fortaleses i reptes
del mercat de treball a la Garrotxa? A càrrec de David Moreno, soci consultor
d’Actíva Prospect i redactor de l’Estudi del Mercat de Treball a la Garrotxa.

Les principals conclusions varen ser que al mercat de treball de la Garrotxa li cal mà
d’obra jove, més talent i més professionals en el sector industrial. També que cal reduir
la vulnerabilitat dels col.lectius que encara resten a l’atur i millorar l’ocupació dels
col·lectius desocupats i dels treballadors amb poca qualificació o en situacions
precàries.
Finalment l’acte es va concloure amb un debat a partir de diferents perspectives
(persona aturada, director de RRHH, formació...) o situacions personals en relació a la
feina.
2. Projecte de Polígons a la Garrotxa
L’objectiu d’aquest projecte és 1) Aconseguir promoure el treball conjunt entre
les empreses ubicades als polígons a la comarca. El projecte s’inspira en el model
desenvolupat al polígon de la Vall de Bianya, 2) Millorar la competitivitat de les
empreses i permetre assolir un doble guany, per al territori i per a les mateixes
empreses i 3) Fomentar la coneixença de DinàmiG entre les empreses i poder recollir
les seves inquietuds i necessitats .
Per poder dur a terme la iniciativa, es comptarà amb un suport extern que organitzarà i
coordinaria les reunions als polígons. Es proposa que s’iniciïn les accions amb la
presentació de la iniciativa de Bianya. Aquest projecte compta amb el cofinançament
de La Diputació de Girona de 14.800
El Sr Estanis Vayreda informa de les següents accions:
3. Consell de la Formació Professional
Està en procés de constitució. L’objectiu és esdevenir un espai de decisió participat
per l’administració pública local, instituts, Departament d’ensenyament, Departament
de treball, sindicats i patronals

4. Coworking
El coworking, situat al barri vell d’Olot, oferirà un servei d’allotjament per a
l’emprenedoria comarcal. Ja està apunt la licitació de les obres i es preveu que a
principis del 2019 es pugui obrir al públic.
El Sr. Eduard Llorà explica que s’estan duent a terme:
5. Proves pilot de dinamització econòmica a tres municipis
A Sant Jaume de Llierca una prova pilot per dinamitzar el polígon inspirant-se en el
model de la Vall de Bianya, a Riudaura s’està treballant amb demandes d’ocupació i a
les Planes d’Hostoles en un projecte de dinamització del comerç del municipi.
6. Jornada Territori Socialment responsable
Per altra banda s’explica que el 25 d'abril es va dur a terme a la sala Torín la Jornada
Territori Socialment responsable. En l’acte es van fer entrega de les acreditacions dels
projectes de CETS, Empreses lingüísticament responsables i memòries de
sostenibilitat segons el Codi de gestió sostenible. Aquest any es va voler donar al tret
de sortida a un dels nous projectes que s’emmarquen dins del la responsabilitat
corporativa “l’empresa saludable” . Per aquest motiu es va comptar amb la ponència
del Sr. Josep Maria Canyellas. Seguidament en una taula rodona es van presentar 5
accions que des de diferents àmbits de l’administració s’estan duent a terme per
promoure la responsabilitat social (connectem la solidaritat, empreses lingüísticament
responsables, selecció de personal per competències, CETS i Fibra òptica).
La Sra. Ariadna Villegas comenta les següents qüestions:
7. Resultats de l’estudi de competitivitat comarcal de Catalunya
En el qual la Garrotxa se situa en la 14 posició escalant un punt en relació a l’any
anterior. Aquest índex és un instrument dissenyat per aproximar-s e ales condicions ( o
externalitats) que presenten els territoris pe a competir en una economia globalitzada i
basada en el creixement intel·ligent a partir de la innovació i la digitalització dels
processos productius i sostenible tant des de la perspectiva mediambiental com social.
Estem una posició favorable en innovació i desenvolupament tecnològic, sostenibilitat
social, disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures, sostenibilitat
mediambiental, en una posició intermitja en volum d’activitat i mercat, accés al mercats
de clients i proveïdors i accés a la informació, i la qualificació dels recursos humans.
Per contra estem en una situació desfavorable en relació a les infraestructures de
transport i comunicacions, disponibilitat del sòl per a activitat econòmica i esperit
emprenedor i dinamisme empresarial.
8. Social Lab Garrotxa
La plataforma Social Lab està treballant en el repte de millorar les oportunitats dels
joves de la comarca als quals el sistema no ha donat una resposta adequada. S’ha
realitzat un taller per tal d’acotar el repte i a partir d’aquí buscar solucions que donin
una resposta integrada a aquest problema.

9. Visites de coneixement de DinàmiG
Recentment s’han rebut les visites de la Mancomunitat de municipis de l’Hospitalet de
l’Infant i Vandellòs i de l’agència de desenvolupament econòmic de Solsona i Cardona.
Properament ens visitarà el Consell Comarcal del Garraf.
Comentaris al despatx oficial:
El Sr. Xevi Garcia demana si el pla de mobilitat als polígons de la Garrotxa es va
aprovar i demana el balanç de com funciona el transport.
Contesta el Sr. Espona que es farà arribar la demanda al gerent del Consell ja que
aquesta informació no la disposem en aquest moment.
4. - ASSABENTATS DELS DECRETS DICTATS DARRERAMENT
Es dóna compte dels decrets de presidència dictats des de la darrera Junta General.
Decret
2018LDIG000025
2018LDIG000026
2018LDIG000027
2018LDIG000028
2018LDIG000029
2018LDIG000030
2018LDIG000031
2018LDIG000032
2018LDIG000033
2018LDIG000034
2018LDIG000035
2018LDIG000036
2018LDIG000037
2018LDIG000038
2018LDIG000039
2018LDIG000040
2018LDIG000041
2018LDIG000042

Data
Descripció
28/02/2018 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
05/03/2018 Sol·licitud espais Dinàmig
08/03/2018 Sol·licitud reserva sala d'actes Dinàmig per Prevenactiva, SLU
Sol·licitud sala d'actes de dinàmig per Serveis de Neteja i
08/03/2018
Manteniment Utilitats, SL
Aprovar la despesa de la compra d'un equip televisiu per la sala
13/03/2018
de juntes de Dinàmig
Aprovar la contractació del servei de lloguer, muntatge i
13/03/2018
desmuntatge de casetes de fusta de la Fira de l'Embotit 2018
Aprovar la contractació del servei de seguretat dels
13/03/2018
esdeveniments de promoció de la ciutat 2018
Aprovar la contractació del servei de lloguer, muntatge i
13/03/2018 desmuntatge de casetes de fusta per la Fira de Sant Lluc i la Fira
del Pessebre 2018
Aprovar la contractació de la gestió de les xarxes socials de
13/03/2018
@turismeolot i campanyes de email marketing 2018
Baixa de l'AD a nom de PUBLIPRESS MEDIA SLU. per la
13/03/2018
comunicació i difusió de la Fira Orígens 2018.
Aprovar la contractació del servei de publicitat de La Vanguardia
13/03/2018
per fer promoció de la Fira Orígens 2018
Aprovar la contractació del servei de disseny dels elements de
13/03/2018 comunicació i difusió de les fires i esdeveniments de promoció de
la ciutat 2018
Aprovar la contractació de la companyia de teatre Markeliñe SCL
13/03/2018
per a la representació de l'obra Zoo Zoom
Aprovació dels convenis de col·laboraciós per la utilització de la
13/03/2018
marca de territori 100%t.
Aprovar la contractació del servei de lloguer, muntatge i
13/03/2018 desmuntatge de carpes per a les fires i esdeveniments de
promoció de la ciutat 2018
19/03/2018 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
03/04/2018 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
03/04/2018 Sol·licitud de sala d'actes pel 4 d'abril de 2018

2018LDIG000043

2018LDIG000044

2018LDIG000045
2018LDIG000046
2018LDIG000047
2018LDIG000048
2018LDIG000049
2018LDIG000050
2018LDIG000051
2018LDIG000052
2018LDIG000053
2018LDIG000054

2018LDIG000055
2018LDIG000056
2018LDIG000057
2018LDIG000058

2018LDIG000059
2018LDIG000060
2018LDIG000061
2018LDIG000062
2018LDIG000063
2018LDIG000064
2018LDIG000065
2018LDIG000066
2018LDIG000067
2018LDIG000068

Aprovació dels convenis de col·laboració per la utilització de la
marca de territori 100%t.
Aprovar
el
conveni
entre
l'Agència
d'Innovació
i
Desenvolupament de la Garrotxa i l'Institut de Cultura de la Ciutat
12/04/2018
d'Olot, per la cessió de la Sala El Torín per la realització de l'acte
” Garrotxa Territori Socialment Responsable”
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins el marc de
12/04/2018 la convocatòria de subvencions per a la creació de públics per a
la cultura, anualitat 2018.
12/04/2018 Modificació de crèdit Inversions Mobiliari Dinàmig
12/04/2018

19/04/2018 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Instància de sol·licitud de la sala d'actes i la sala de reunions de
19/04/2018
Dinàmig- 21 d'abril de 2018
Adjudicació contracte menor a favor de l'empresa La Caraba
19/04/2018 Produccions- Servei de Cultura, SL per dur a terme el servei
tècnic de la Sala Torín
Decret d'adjudicació del contracte menor del servei d'electricitat
19/04/2018
per a la Fira de l'embotit 2018.
Aprovació modificació de crèdit per incorporar el superàvit de
25/04/2018
l'exercici pressupostari 2017.
Aprovació sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de
25/04/2018
Girona- Fira Orígens 2018
Aprovació sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de
25/04/2018
Girona- Fira de Sant Lluc 2018
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins el marc de
25/04/2018 la convocatòria de subvencions per a l'organització
d'esdeveniments de caràcter firal- Fira de l'Embotit 2018
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona dins el marc de
25/04/2018 la convocatòria de subvencions per a l'organització
d'esdeveniments de caràcter firal- Fira del Pessebre 2018
Adjudicació del servei de Falques publicitàries per la Fira de
26/04/2018
l'Embotit 2018.
Informe en relació a la contractació d'un espectacle familiar per
26/04/2018
l'Olotx2
Informe amb relació a la contractació del servei de creació del
26/04/2018
blog #descobreixolot
Decret adjudicació contracte menor de serveis de publicitat i
difusió dels recursos turístics d'Olot i els esdeveniments i fires
26/04/2018
organitzades al llarg del 2018 a favor de l'empresa SÀPIENS,
SCCL.
03/05/2018 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Instància de sol·licitud de la sala d'actes i la sala de reunions de
03/05/2018
Dinàmig- 28 de maig del 2018
03/05/2018 Dietes organització Trailwalker 2018
Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública a
10/05/2018
Dipsalut per dur a terme la Fira Orígens 2018
Aprovar la adjudicació del servei de disseny dels elements de la
14/05/2018
campanya "Cua del Drac 2018".
Adjudicació contractació servei de sonorització de l'Aula Tast i
14/05/2018
l'Aula de nens de la Fira Orígens 2018.
Adjudicació del servei de sonorització general del recinte i de
14/05/2018
l'Aula Cuina de la Fira Orígens 2018.
Adjudicació del servei de vídeo i espot publicitari de la Fira
14/05/2018
Orígens 2018
Adjudicació del servei de redacció de l'informe de conjuntura
14/05/2018
econòmica de la Garrotxa per l'Observatori 2018.

2018LDIG000081

Adjudicació del servei d'assessorament a usuaris de l'àrea
d'emprenedoria.
Adjudicació del servei d'impressió per a la Fira de la Primavera
14/05/2018
2018.
16/05/2018 Aprovar relació d'ordenacions de despeses
Sol·licitud de la sala d'actes i la sala de reunions de Dinàmig- 21
22/05/2018
de maig
Adjudicar el servei de publicitat a El 9Nou per promoure de la
22/05/2018
Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de publicitat en premsa escrita per la Fira de
22/05/2018
la Primavera
22/05/2018 Adjudicar el servi de restauració per la Trailwalker 2018
Adjudicar el servei de publicitat al DIARI DE GIRONA, SA per a
22/05/2018
la promoció de la Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei d'entreteniment d'un espectacle de màgia
22/05/2018
familiar en el marc de la Cua del Drac 2018
Aprovació memòria i sol·licitud de subvenció a la Diputació de
22/05/2018 Girona per el projecte 7th INTERNATIONAL MAAR
CONFERENCE.
Informe justificatiu Servei de manteniment anual del web
30/05/2018
www.turismeolot.cat 2018
Adjudicar el servei de publicitat de El Punt Avui per fer difusió de
30/05/2018
la Fira Orígens 2018
30/05/2018 Adjudicar el servei de fotografia per a la Fira Orígens 2018

2018LDIG000082

30/05/2018

2018LDIG000083

30/05/2018

2018LDIG000084

30/05/2018

2018LDIG000085

30/05/2018

2018LDIG000086

30/05/2018

2018LDIG000087

30/05/2018

2018LDIG000088

31/05/2018

2018LDIG000069
2018LDIG000070
2018LDIG000071
2018LDIG000072
2018LDIG000073
2018LDIG000074
2018LDIG000075
2018LDIG000076
2018LDIG000077
2018LDIG000078
2018LDIG000079
2018LDIG000080

2018LDIG000089

14/05/2018

04/06/2018

Adjudicar el servei disseny reedició llibret 10 ESSÈNCIES
Adjudicar el servei d'allotjament dels organitzadors de la
Trailwalker 2018
Adjudicar el contracte menor de lloguer, muntatge i desmuntatge
de carpes per Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei de producció de 5.000 bosses de
marxandatge per Fira Orígens 2018
Adjudicar el servei d'entreteniment d'un espectacle familiar en el
marc de La Cua del Drac 2018 (Baldin Bada)
Adjudicar el servei d'entreteniment d'un espectacle familiar en el
marc de La Cua del Drac 2018 (Ricky el tenista)
Aprovar l'annex 3 del conveni de col·laboració entre el Consorci
de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA),
Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa (DINÀMIG) per l'Observatori
Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa
Delegació d'atribucions de Presidència al President del Consell
de Direcció i a Gerència

La gerent, Sra. Villegas fa un resum dels decrets de major rellevància i a petició dels
assistents es procurarà en les properes relacions que hi figuri l’import econòmic que
se’n deriva de les resolucions
En relació als decrets el Sr. Xavier Garcia demana una memòria específica i més
complerta de la Fira Orígens així com per als projectes més rellevants de DinàmiG ja
que considera que la informació que hi ha a la memòria anual és massa breu.
El Sr. Josep Guix demana un aclariment en relació a l’adjudicació de publicitat dels
esdeveniments de la ciutat d’Olot a l’empresa Sapiens, tenint en compte que aquesta
revista tracta qüestions d’història. S’explica que l’adjudicació és al grup Sàpiens que

gestiona revistes con Descobrir Catalunya que és on es publiquen la major part dels
anuncis.
5. - CONVALIDAR DECRET DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DE PRESIDÈNCIA
AL PRESIDENT DEL CONSELL DE DIRECCIÓ I A GERÈNCIA.
Núm. de referència : X2018016651
En relació a l’expedient DRJG2018000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÂMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Únic.- Convalidar el decret número 2018LDIG000089 de data 4 de juny de 2018, que
diu:
Vist l’article 8 de la llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya pel qual es regula la delegació de
competències.
Vist l’article 9 de la Llei 42/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic
Vist l’article 16.2 dels estatuts del consorci DinàmiG - Agència d’Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa en virtut del qual la Presidència pot delegar l'exercici
de determinades atribucions.
Vista l’entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
I vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, es proposa a la Junta
General de DINÀMIG, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en relació als contractes menors les següents atribucions de
Presidència al President del Consell de Direcció.:
-Els contractes de subministrament, de serveis, de concessió de serveis, i els
contractes privats quan el seu import sigui superior a 3.000 euros +IVA i no superi
l’import de 15.000,00 euros +IVA i que tinguin una durada igual o inferior a l’any.
-Els contractes d'obres i concessió d’obres quan el seu import sigui superior a 5.000
euros +IVA i no superi l’import de 15.000,00 euros +IVA i que tinguin una durada igual
o inferior a l’any.
Segon.- Delegar les següents atribucions de Presidència a Gerència:
- Els contractes de subministrament, de serveis, de concessió de serveis, i els
contractes privats quan el seu import sigui igual o inferior a 3.000 euros +IVA i que
tinguin una durada igual o inferior a l’any.
- Els contractes d'obres i concessió d’obres quan el seu import sigui igual o inferior a
5.000 euros + IVA i que tinguin una durada igual o inferior a l’any.

-El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
autoritzar, disposar i ordenar despeses quan l’import sigui inferior a 15.000,00 euros i
que tinguin una durada igual o inferior a l’any.
Tercer.- Deixar sense efecte la delegació de Presidència a gerència de data 21 de
desembre de 2016.
Quart.- Els actes adoptats per delegació inclouran abans de la signatura les paraules
“per delegació” indicant la data de resolució de la delegació i de la publicació al Butlletí
Oficial.
Cinquè.- Convalidar aquest decret en la propera Junta General.
Sisè.- Donar publicitat a l’acord mitjançant edicte publicat al BOP i a la seu de DinàmiG

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
6. - MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DINÀMIG- AGÈNCIA
D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA, PER TAL D’ADAPTARLOS A LA NOVA LEGISLACIÓ ESTATAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA.
Núm. de referència : X2018016369
Antecedents
El Consorci de Dinàmig, ens públic de caràcter associatiu participant pel Consell
Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, està subjecte al règim jurídic establert
als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina que el funcionament i
l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim
local.
Els estatuts actuals preveuen que el Consorci és servei tècnic i mitjà propi de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal, ens al qual també està adscrit.
L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic
obliga a adaptar els estatuts del s consorcis a les seves determinacions, entre les
quals es preveu que els estatuts recullin el poder adjudicador respecte del qual té
aquesta condició; precisin el règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que se’ls pugin
conferir; i estableixin la impossibilitat que participin en licitacions públiques convocades
pel poder adjudicador del que siguin mitjà propi personificat, sense perjudici que, quan
no hi hagi cap licitador, se’ls pugi encarregar l’execució de la prestació objecte de les
mateixes.
En aquest sentit es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes dels
estatuts, que hauran d’adaptar-se a l’esmentada normativa, determinant:
L’article afectat per aquesta modificació és l’article 2 apartats 2 que en regula la
personalitat, capacitat jurídica i mitjà propi.

Fonaments de dret
Article 32 i Disposició Transitòria 4ª de la llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es trasposen les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
Disposició final 2a de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).
Disposició addicional 12 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Articles 12 a 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa.
Articles 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient DRJG2018000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÂMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
1.

Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Dinàmig- Agència
d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa en els articles 2.2 que queda
redactat de la següent manera:
- Article 2.2

2.2. Dinàmig té la condició de mitjà propi personificat del Consell Comarcal de la
Garrotxa i de l’Ajuntament d’Olot, als efectes d’allò que estableix l’article 32.2.d de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Els encàrrecs que li formulin els ens del qual depèn tindran el règim jurídic i
administratiu següent:
-

-

-

Els acords estaran sotmesos al dret administratiu, en especial a la normativa de
contractació pública, la de règim jurídic del sector públic i supletòriament la de
règim local.
Només se li podran conferir encàrrecs sobre assumptes que estiguin
relacionats amb l’objecte i finalitats del Consorci i seran obligatoris per aquest.
L’òrgan competent per formular l’encàrrec, ja sigui del Consell Comarcal o de
l’Ajuntament d’Olot, serà aquell qui n’ostenti la competència per a l’adopció dels
acords de què es tracti d’acord amb la normativa de règim local o comarcal, els
reglaments orgànics corresponents i els acords de delegació que s’hagin pogut
adoptar.
En l’acord es definirà l’encàrrec a desenvolupar i la compensació econòmica
del mateix, que haurà de tenir en compte el cost d’aquelles tasques o treballs
que realitzi directament el Consorci i aquelles altres activitats puntuals que el
Consorci pugui encarregar o subcontractar amb empresaris particulars.

-

El Consell Comarcal li podrà encomanar l’execució d’aquelles delegacions o
encàrrecs que li hagin formulat municipis de la comarca en l’exercici de les
seves competències d’assistència i cooperació.

El Consorci Dinàmig no podrà concórrer a cap licitació que convoqui cap dels ens
dels qual depèn, sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se li pugui
encarregar que executi aquella prestació si disposa dels mitjans personals i
materials necessaris per dur-la a terme.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant la
seva publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament
d’Olot i del Consell Comarcal, als efectes de la presentació d’al·legacions i
reclamacions per a les persones interessades un cop els dos ens consorciats hagin
adoptat l’acord de rectificació de l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts.
3. Centralitzar i tramitar el procediment de publicació i informació pública dels acords
presos pel Consorci i pels ens consorciats en relació a l’aprovació de la modificació
dels Estatuts.
4. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions
i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, essent només necessària la diligència
emesa per la secretària del Consorci Dinàmig i procedint després a la publicació
íntegra del text modificat i aprovat definitivament el Butlletí oficial de la Província de
Girona, un extracte del mateix al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i còpia
íntegra en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell
Comarcal. També es trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats
juntament amb els estatuts a la Direcció General d’Administració Local als efectes
de la inscripció a la secció complementària del Registre d’Ens Locals.
5. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al President per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present
acord.
6. Notificar aquests acords a les entitats que forment el Consorci, a efectes de la seva
ratificació i aprovació amb les mateixes formalitats seguides per a l’aprovació dels
estatuts, de conformitat amb l’article 49 dels estatuts del Consorci en relació amb
els articles 313.3 i el 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, amb la indicació que
en l’acord de ratificació deleguin en el Consorci Dinàmig la tramitació conjunta de
la informació pública

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents

7. - CONTRACTACIÓ
7.1. - Aprovar l'inici dels tràmits de contractació del servei de lloguer, muntatge i
desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens 2018

Núm. de referència : X2018016286
Atès que Orígens (fira catalana agroalimentària de productes de qualitat) és
promoguda per l’Ajuntament d’Olot a través del consorci DinàmiG (Agència d’Innovació
i Desenvolupament de la Garrotxa) amb 6 edicions de consolidació.
Atès que Orígens és un esdeveniment enogastronòmic on els productors i els
productes agroalimentaris de qualitat són els principals protagonistes.
Vista la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació (muntatge i
desmuntatge) en règim de lloguer, d’estands i moqueta per a la celebració de la Fira
Orígens 2018, que s’ha de celebrar els propers 6 i 7 d'octubre del 2018.
Ateses les necessitats a satisfer, així com les característiques i requisits que ha de
complir el material objecte de subministrament, s'estima que el valor del contracte serà
de 26.000 € + 21% IVA.
En relació a l’expedient DRJG2018000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÂMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar els tràmits de contractació del servei de lloguer, muntatge i
desmuntatge dels estands i moqueta de la Fira Orígens 2018.
Segon.- Encarregar i delegar la resta del procediment fins l’adjudicació del servei a la
presidència del Consorci Dinàmig.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 9 vots favorables, (Estanis Vayreda
Puigvert, Joan Espona Agustín, Eduard Llorà Cullet, Santi Reixach Garriga, Jordi
Cargol Cros, Josep M. Cros Roca, Anna Descals Tresserras, Raül Masanella Quiles i
Josep Quintana Caralt) i 2 abstencions (Xavier Garcia Zabal i Josep Guix Feixas)
8. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS 2018
8.1. - Aprovació preu públic Fira Sant Lluc- Fira del Playmobil 2018
Núm. de referència : X2018016274
DinàmiG té per finalitats, entre d’altres, l’organització de fires i esdeveniments a la
ciutat d’Olot, tal i com estableix l’article 6 i com es detallen a l’Annex 1 dels seus
estatuts.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents 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 (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.

Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, segons consta en l’informe de la
Tècnica de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Sra. Judit Reixach Ferrés data 15 de maig
de 2018.
En relació a l’expedient DRJG2018000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el president del Consorci DINÂMIG, proposa a la Junta General del
Consorci , l’adopció dels següents acords:
Únic.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents a la Fira del
Playmobil dins la Fira de Sant Lluc per l’any 2018 següents:
FIRA SANT LLUC – FIRA DE LA TARDOR
Dissabte 20 i diumenge 21 d’octubre
Fira del Playmobil (preu per taula)

23 € +10% IVA

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents
9. - ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
10. - PRECS I PREGUNTES
La Sra. Anna Descals pregunta si al mercat del dilluns està previst instal·lar un punt de
recollida per a la fruita i verdura que ha quedat sense vendre (és un dels punts que va
sortir al procés participatiu). El Sr. Estanis Vayreda respon que no es disposa de la
informació però que es mirarà i s’informarà al respecte. Per altra banda també
s’informa que darrera de cada marxant hi haurà un contenidor per al reciclatge.
El Sr. Xavier Garcia demana en quin punt està la reformulació del servei
d’emprenedoria, Demana que s’informi dels resultats obtinguts un cop acabat el
procés.
Respon la gerent que hi ha un grup impulsor encarregat d’aquesta tasca i que està
previst que pel mes de setembre es disposi dels
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 20h del vespre i del seu
contingut i dels acords adoptats s’estén la present acta que certifico amb la meva
signatura
VIST I PLAU
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA

